




:رشته ي تجربی *  

9پزشکی

109دندانپزشکی

145داروسازی



 )باسمه تعالي(

 

مجموعه اي كه اينك مطالعه مي كنيد يادگار ماندگار براي آزمون سراسري دانشگاه هاي دولتي است. در اين مجموعه اطالعات 

 چاپ شده است. 9315 قبول شدگان كانون فرهنگي آموزش در رشته هاي برتر دانشگاه هاي سراسري در سال

انساني ، هنر و زبان ، رشته ها به ترتيب اقبال عمومي دانش آموزان كانون مرتب شده در هر يك از بخش هاي رياضي ، تجربي ، 

 اند.

آمده است. نام برخي افراد در مستطيل انتهايي آورده  15 در هر رشته اسامي افراد به ترتيب رتبه هاي آن ها در كنكور سراسري 

زمون ها داشته اند و يا ميانگين تراز آن ها در مقايسه با ميانه ي  شده. اين افراد كساني هستند كه پيوستگي كمتري با برنامه ي آ

 تراز رشته تفاوت زيادي داشته يا اين كه اطالعات مربوط به ايشان نزد ما كامل نبوده است.

در باشد.  5555در اين مجموعه اطالعات رشته هايي آورده شده است كه ميانه ي تراز قبول شدگان كانون در آن ها بيشتر از 

وب سايت كانون فرهنگي آموزش به آدرس به  صورتي كه مي خواهيد به اطالعات رشته هاي بيشتري دسترسي داشته باشيد

www.Kanoon.ir  .مراجعه فرماييد 

 آموزان كانون فرهنگي آموزش در كنكور سالتوجه داشته باشيد كه اطالعات ارائه شده در تمامي اين مراجع مربوط به نتايج دانش 

اين اطالعات تغييراتي داشته باشد. ظرفيت رشته ها مربوط به سال پيش است. حتما به  16است و ممكن است در كنكور  15

 دفترچه هاي امسال سازمان سنجش كشور مراجعه نماييد. ممكن است به جز اين رشته ها ، رشته هاي ديگري نيز در دفترچه هاي

 سازمان سنجش موجود باشد.يادتان باشد تنها مرجع رسمي ، دفترچه هاي خود سازمان سنجش است.

اين دفتر در اختيار پشتيبانان و مشاوران كانون قرار خواهد گرفت تا در مشاوره ي انتخاب رشته از آن استفاده نمايند. هم چنين 

ند آن را به صورت كتاب يا لوح فشرده از مراكز كانون تهيه نمايند.ضمنا دانش آموزاني كه مايل به تهيه ي اين كتاب باشند مي توان

اين ويژه نامه براي قبول شدگان برتر مي تواند يادگار و خاطره اي دلپذير باشد.احتماال برخي از اين دوستان مايل هستند اين ويژه 

 نامه را در پرونده و آرشيو آموزشي خود نگهداري نمايند.

 

 موزشكانون فرهنگي آ

 96 تیر

http://www.kanoon.ir/
http://www.kanoon.ir/


توضيحات-گرایشنام دانشگاهردیف

تعداد قبولی 
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زیست 

شناسی
شيمیفيزیك

1351604374983585103161889818888علوم پزشکي تهران1

688046737097227300432889817877نيمسال اول علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران2

678649732215126990502889817787نيمسال اول علوم پزشکي شيراز3

526648721821329268563889717777نيمسال اول علوم پزشکي مشهد4

6180387211137257410532888817777نيمسال دوم علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران5

5980367137283471912922889716777نيمسال اول علوم پزشکي اصفهان6

110148467126225334484696889716776علوم پزشکي ايران7

647659711030050891953788716777نيمسال اول علوم پزشکي تبريز8

9252069824161165889716776پزشکي- دانشگاه شاهد تهران 9

62864769753815082941101788716776نيمسال دوم علوم پزشکي شيراز10

45524069377068286061992788816766نيمسال اول علوم پزشکي رشت11

61744969206057822871598779716776نيمسال دوم علوم پزشکي تبريز12

41565069044015401641135788716776نيمسال دوم علوم پزشکي مشهد13

45544768919273101896778716766نيمسال اول علوم پزشکي ساري14

49643368754386844061286788716776نيمسال دوم علوم پزشکي اصفهان15

244635686280610452223778616666نيمسال دوم کرج- علوم پزشکي البرز 16

43504868389204791895778616766نيمسال اول علوم پزشکي همدان17

5056426832101713446632766778615666نيمسال دوم علوم پزشکي رشت18

435052683189912303652427788716666نيمسال اول علوم پزشکي اروميه19

84924768217129603791999778716766علوم پزشکي بابل20

51663468015838524991728778716776علوم پزشکي يزد21

587050678787212354862521778615766نيمسال اول علوم پزشکي جندي شاپور اهواز22

28483167814308679781737788716766نيمسال اول کرج- علوم پزشکي البرز 23

486436675877616306363278778615665علوم پزشکي فسا24

516433675011022672021778615766علوم پزشکي کرمانشاه25

161839673314496572990778515665نيمسال اول علوم پزشکي خرم آباد26

2730546718106716584133248778615665نيمسال دوم علوم پزشکي اروميه27

5166506709114615486133353778715665علوم پزشکي گرگان28

384845669412038082565778615665نيمسال دوم علوم پزشکي همدان29

889641669093911406432608778715666علوم پزشکي کرمان30

5872476669115212829902928778616665علوم پزشکي زنجان31

2838606653802142112112990778616665نيمسال اول علوم پزشکي اراک32

404449664918414033812778515665نيمسال اول علوم پزشکي سنندج33

37464466468628738382419778715665علوم پزشکي قزوين34

6168596645119813796183307778615665علوم پزشکي اردبيل35

274039664181813582619778715666نيمسال اول علوم پزشکي شهرکرد36

121641663411913893667714665نيمسال دوم علوم پزشکي جهرم37

4066356632754118112692427778615765علوم پزشکي کاشان38

425644663291114276982970778715666نيمسال دوم علوم پزشکي ساري39

4348446628101015214262933778615665نيمسال اول علوم پزشکي بيرجند40

202042662421487404403778615655نيمسال اول علوم پزشکي ايالم41

175037661281017959334242778515665علوم پزشکي بقيه اهلل تهران42

2426456610114117896823707778615655نيمسال اول علوم پزشکي سبزوار43

1218526600133915877064176667615665نيمسال دوم علوم پزشکي بيرجند44

324041659718567103853677515665نيمسال دوم علوم پزشکي جندي شاپور اهواز45

6103465747885452779414655مناطق محروم--بومي آذربايجان غربي علوم پزشکي اروميه46

193034656799718303790677615665نيمسال اول علوم پزشکي شاهرود47
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1718536560260412015650667615655مناطق محروم--بومي استان کردستان علوم پزشکي سنندج48

81840652735687497667514565مناطق محروم--بومي استان اصفهان علوم پزشکي کاشان49

2136346525110617644143546778615665نيمسال اول علوم پزشکي سمنان50

4252516518137920725434026668515655علوم پزشکي ياسوج51

2424556511142120668434236777515655نيمسال دوم علوم پزشکي سنندج52

3246516500141420439604243778515655نيمسال دوم علوم پزشکي خرم آباد53

22205465002139301016348350567614654پرديس خودگردانعلوم پزشکي اروميه54

2228346495132319494043667615665نيمسال دوم علوم پزشکي شاهرود55

1926406491107818927674067778615655نيمسال دوم علوم پزشکي بجنورد56

3132436488113517627323652777615665نيمسال اول علوم پزشکي بندر عباس57

263435647220028834767677514655علوم پزشکي دزفول58

1720436465258415605742677614655علوم پزشکي جيرفت59

2234466455150122098134588778515654علوم پزشکي گناباد60

2425356455495130612655447768715665پرديس خودگردان--نيمسال اول علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران61

19155364541366262012406519667615655پرديس خودگردان--نيمسال اول علوم پزشکي تبريز62

2752376444106413523144778615665علوم پزشکي قم63

28404764421271185610843843778615655نيمسال دوم علوم پزشکي سمنان64

1214326442174325685720767614654مناطق محروم--بومي استان اصفهان علوم پزشکي اصفهان65

244050644296117559423624767615665نيمسال دوم علوم پزشکي اراک66

15155664381621276015467526677515555پرديس خودگردان--نيمسال دوم علوم پزشکي تبريز67

1325396436183413877261667614654پرديس خودگردان--نيمسال دوم علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران68

1222446434148620894423768614655نيمسال دوم علوم پزشکي سبزوار69

37483464331519227210784693668514655نيمسال اول علوم پزشکي زاهدان70

111512643213684410768614654ظرفيت مازادپزشکي- دانشگاه شاهد تهران 71

610486425220310856768515554ظرفيت مازادعلوم پزشکي قم72

141841641890914627973171778614665نيمسال اول علوم پزشکي جهرم73

564064103494666515545مناطق محروم--بومي استان کرمان علوم پزشکي رفسنجان74

20263864011394229213585084668515555نيمسال دوم علوم پزشکي زاهدان75

2832446400221210234688668515655نيمسال دوم علوم پزشکي ايالم76

1920406383186425139385342668615655مناطق محروم--بومي آذربايجان شرقي علوم پزشکي تبريز77

2738296379137220727404185778615655علوم پزشکي بوشهر78

4964426374189810994848778615655علوم پزشکي رفسنجان79

81036636114753050678515665نيمسال اول علوم پزشکي بجنورد80

112031635420079055162667514655علوم پزشکي آبادان81

24404563522094319511526362667514655مناطق محروم--بومي خراسان رضوي علوم پزشکي مشهد82

35354063482071293125386446667615654پرديس خودگردانعلوم پزشکي بابل83

16204463462561411620398646667514544ظرفيت مازادعلوم پزشکي بيرجند84

714546340566415555ظرفيت مازادعلوم پزشکي شهرکرد85

10559633337898096667314644ظرفيت مازادعلوم پزشکي دزفول86

1820306329356823797811767414554مناطق محروم--بومي استان يزد علوم پزشکي يزد87

2118586325359313647272677514644مناطق محروم--بومي استان اردبيل علوم پزشکي اردبيل88

36404763181511315918437920668514655پرديس خودگردانعلوم پزشکي مشهد89

2228536314333113907063668414654مناطق محروم--بومي استان لرستان علوم پزشکي خرم آباد90

1114466312234612074929768514644علوم پزشکي بم91

1222306312118717363722678614656نيمسال دوم علوم پزشکي شهرکرد92

2022456305149721639424483778714655نيمسال دوم علوم پزشکي بندر عباس93

1354662924133241411941556614655ظرفيت مازادعلوم پزشکي جهرم94
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30403762911506323021489945668514654پرديس خودگردانعلوم پزشکي اصفهان95

2630496289354123967473667415654مناطق محروم--بومي استان همدان علوم پزشکي همدان96

2328366286296811116163678514654مناطق محروم--بومي استان کرمانشاه علوم پزشکي کرمانشاه97

30303562852542393526218537667614554پرديس خودگردانعلوم پزشکي کرمان98

252457628012776884657414654مناطق محروم--بومي کهگيلويه وبوير احمد علوم پزشکي ياسوج99

142044627011826507667515655مناطق محروم--بومي استان گلستان علوم پزشکي گرگان100

910376266151426178234668514654ظرفيت مازادکرج- علوم پزشکي البرز 101

28454062651221238720219240667615545پرديس خودگردان-- (کرج)علوم پزشکي ايران 102

563862622852678614654مناطق محروم--بومي استان کرمان علوم پزشکي کرمان103

58496260188310226667414554مناطق محروم--بومي استان کرمان علوم پزشکي جيرفت104

2732416256347521987977667514655پرديس خودگردانعلوم پزشکي جندي شاپور105

1010356240186124415682667514665مناطق محروم--بومي فارس علوم پزشکي جهرم106

37353962402270337022998959667614554پرديس خودگردانرشت- علوم پزشکي گيالن 107

61054624032046773678615554مناطق محروم--بومي خراسان شمالي علوم پزشکي بجنورد108

1314326231266937818508677614544ظرفيت مازادعلوم پزشکي سبزوار109

42325162262410347519698353667614545پرديس خودگردانعلوم پزشکي اردبيل110

1122306224201510174668413645مناطق محروم--بومي استان بوشهر علوم پزشکي بوشهر111

5635622433087438567414654مناطق محروم--بومي خوزستان علوم پزشکي دزفول112

3335376219376922759615667514644پرديس خودگردانعلوم پزشکي همدان113

32264862012612406019298533667514645ظرفيت مازادعلوم پزشکي سنندج114

4142406196371224207983667514554پرديس خودگردانگرگان- علوم پزشکي گلستان 115

88426193394912749666314555ظرفيت مازادعلوم پزشکي آبادان116

51604461921736336620368195667514655پرديس خودگردانعلوم پزشکي شيراز117

141540619128604271289711467666613644پرديس خودگردان--نيمسال اول علوم پزشکي زاهدان118

3732346187365720368213667514645پرديس خودگردانعلوم پزشکي کرمانشاه119

111637618037409254668614544مناطق محروم--بومي استان زنجان علوم پزشکي زنجان120

1620506178302414667581668515554مناطق محروم--بومي خراسان جنوبي علوم پزشکي بيرجند121

91266617136498353667614554مناطق محروم--بومي استان مرکزي علوم پزشکي اراک122

1110456162209440277964667514555ظرفيت مازادعلوم پزشکي ياسوج123

14203561603649271312780657514654ظرفيت مازادعلوم پزشکي سمنان124

21303761553568240110260667414554مناطق محروم--بومي استان چهارمحال بختياري علوم پزشکي شهرکرد125

2120496150426623509013657514544ظرفيت مازادعلوم پزشکي ايالم126

810336149442711842667613544ظرفيت مازادعلوم پزشکي زابل127

13133361483891220810061668414653ظرفيت مازادعلوم پزشکي خرم آباد128

101330614818129016677614644ظرفيت مازادکرج- علوم پزشکي البرز 129

283535614324323789273311446667514554پرديس خودگردان--آران و بيدگل  علوم پزشکي کاشان130

243051614228004183289211245557514644پرديس خودگردانعلوم پزشکي بندرعباس131

111242614023983258199910102668514544ظرفيت مازادعلوم پزشکي بجنورد132

87406138252012401677613545ظرفيت مازاد--نيمسال اول علوم پزشکي شاهرود133

7836612438958158667415554مناطق محروم--بومي استان سمنان علوم پزشکي سمنان134

1728476113277415946096668514654علوم پزشکي زابل135

344041610919793487250711781667514554پرديس خودگردان(رامسر)ساري - علوم پزشکي مازندران 136

1620336103346314197473667414554مناطق محروم--بومي خوزستان علوم پزشکي جندي شاپور اهواز137

222434609417738612667414644مناطق محروم--بومي استان ايالم علوم پزشکي ايالم138

31384360892532375421669790667514554پرديس خودگردانعلوم پزشکي زنجان139

47464460722551392825469961667514554پرديس خودگردان--احمدآباد مشير علوم پزشکي يزد140

12165460614605256311236667514544مناطق محروم--بومي هرمزگان علوم پزشکي بندر عباس141

دکتری - پزشکی

(کنکور سراسری) تا  10چند تا از چارک پایين قبولی های کانون 
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ریاضيات

زیست 

شناسی
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172046604917862774232411115667515644ظرفيت مازادعلوم پزشکي قزوين142

10143760324259202310265667413544مناطق محروم--نيمسال اول - بومي سيستان و بلوچستانعلوم پزشکي زاهدان143

16155060223434253511983667514554ظرفيت مازادعلوم پزشکي اراک144

11103759944066278413342667514544ظرفيت مازادعلوم پزشکي رفسنجان145

1614745991384317889557313534مناطق محروم--بومي شرق استان کرمان علوم پزشکي بم146

7562598456361656413444ظرفيت مازادعلوم پزشکي جيرفت147

13154859512874436329369193667413544پرديس خودگردان--نيمسال دوم علوم پزشکي زاهدان148

11104159392694420728069542657514554ظرفيت مازادعلوم پزشکي گناباد149

192329591220513891250110935677515544ظرفيت مازادعلوم پزشکي فسا150

51028589525988393657614644ظرفيت مازادعلوم پزشکي بوشهر151

1184558904332265612634667514553ظرفيت مازادعلوم پزشکي بم152

10163256506870337715709657412543مناطق محروم--نيمسال دوم - بومي سيستان و بلوچستانعلوم پزشکي زاهدان153

182637545815184780432819535313433(بوکان)علوم پزشکي اروميه 154

1120245302681728264556513433مناطق محروم--بومي شهرستانهاي آبادان،خرمشهر،شادگان واروندکنار علوم پزشکي آبادان155

102633522618096964839938445413332(سلماس)علوم پزشکي اروميه 156

182038716556303187569889817877نيمسال اول علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران1

28404470603606031461019788716777علوم پزشکي مشهد2

33366170464357352771331788716777علوم پزشکي تبريز3

3048367039179488311899788716777علوم پزشکي تهران4

720336974485878717676پزشکي- دانشگاه شاهد تهران 5

9221569573647081414888715776کرج- علوم پزشکي البرز 6

24264968648523372029878716766علوم پزشکي بابل7

16224468385577581580788616676علوم پزشکي يزد8

25463167992396915471350788816776علوم پزشکي اصفهان9

44564267803737804651883778716766علوم پزشکي شيراز10

16204067502276461305789716776نيمسال دوم علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران11

202846673771865744462759778614655علوم پزشکي ساري12

18204067187906782257788716665علوم پزشکي اروميه13

404641670310767402362778615765علوم پزشکي همدان14

193030668788512602547788616665علوم پزشکي قم15

5102066687902257788613756علوم پزشکي شهرکرد16

1216426667142410053070767615665علوم پزشکي سمنان17

243038664215706203218678515665علوم پزشکي جندي شاپور اهواز18

192647664018059163729778515655علوم پزشکي سنندج19

303838662313103652584778615756علوم پزشکي رشت20

58726619748777515555مناطق محروم--بومي استان کرمانشاه علوم پزشکي کرمانشاه21

192043661215634673122778615765علوم پزشکي کرمانشاه22

683166004965778814665پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهرانعلوم پزشکي شهيد بهشتي تهران23

16223065817579942165788615665علوم پزشکي کاشان24

1420376560108515933286778615655علوم پزشکي اراک25

7877655312186667678414655مناطق محروم--بومي کهگيلويه وبوير احمد علوم پزشکي ياسوج26

1720486552116414864813110678715656علوم پزشکي اردبيل27

111633655013035843851667516665علوم پزشکي بوشهر28

1214426542116711305173327777515655علوم پزشکي بجنورد29

1416336536112616585303440778514665علوم پزشکي ياسوج30

1110406535840211511045424657615655پرديس خودگردانعلوم پزشکي تبريز31

دکتری - دندانپزشکی

دکتری - پزشکی

(کنکور سراسری) تا  10چند تا از چارک پایين قبولی های کانون 
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101661653511332603294778614755علوم پزشکي بيرجند32

16223465276439753932383778715665علوم پزشکي کرمان33

2640446526101914672995778616665علوم پزشکي زنجان34

202452652291515685573259668514666علوم پزشکي گرگان35

11204565187878253074778716665علوم پزشکي قزوين36

1922406500126717766763825668514665علوم پزشکي خرم آباد37

1730466496192913126906778614655پرديس خودگردانعلوم پزشکي تهران38

581664962842788814545مناطق محروم--بومي استان گلستان علوم پزشکي گرگان39

91058648925305204668615654مناطق محروم--بومي استان اردبيل علوم پزشکي اردبيل40

563664852130768514655مناطق محروم--بومي استان اصفهان علوم پزشکي کاشان41

26243664581182182410373799778615655علوم پزشکي رفسنجان42

121445645421414441667615555نيمسال دوم علوم پزشکي زاهدان43

81046644730646205668615654مناطق محروم--بومي استان کردستان علوم پزشکي سنندج44

13173364461641246220978018677515554پرديس خودگردانعلوم پزشکي يزد45

1224406430255612865814668514655پرديس خودگردانعلوم پزشکي همدان46

782664305613928688616665علوم پزشکي ايالم47

7838641625175316688414655مناطق محروم--بومي خراسان رضوي علوم پزشکي مشهد48

7841640321454647658515655مناطق محروم--بومي استان همدان علوم پزشکي همدان49

583363912732748612745مناطق محروم--بومي استان لرستان  علوم پزشکي خرم آباد50

5668637722274603678516654مناطق محروم--بومي استان مرکزي علوم پزشکي اراک51

810316368260615707822678514654مناطق محروم--بومي استان قزوين علوم پزشکي قزوين52

582863652476678613664مناطق محروم--بومي استان چهارمحال بختياري علوم پزشکي شهرکرد53

1420336357265118398195767614644پرديس خودگردانرشت- علوم پزشکي گيالن 54

9154962981732258717377067667615654پرديس خودگردانعلوم پزشکي زنجان55

81535628421517978677414655پرديس خودگردانعلوم پزشکي اردبيل56

1322246279885238318128915667615655پرديس خودگردانعلوم پزشکي اصفهان57

915326272313216868255666514555پرديس خودگردانگرگان- علوم پزشکي گلستان 58

91040626328285924667514664مناطق محروم--بومي استان يزد علوم پزشکي يزد59

121633622119119474779768413655نيمسال اول علوم پزشکي زاهدان60

1315346217259519356096767514555پرديس خودگردانعلوم پزشکي بابل61

51044621418039226568814555پرديس خودگردانساري- علوم پزشکي مازندران 62

1315366203314216146608668614644پرديس خودگردانعلوم پزشکي جندي شاپور63

61049620028575988667414655مناطق محروم--بومي خوزستان علوم پزشکي جندي شاپور اهواز64

1113496198354118507462666514554پرديس خودگردانعلوم پزشکي زاهدان65

88406198163619564965777714655مناطق محروم--بومي آذربايجان شرقي علوم پزشکي تبريز66

14203361971176244115016000667515655پرديس خودگردانعلوم پزشکي مشهد67

57376170567712765پرديس خودگردانعلوم پزشکي کرمان68

27353561661519290619809370667413655پرديس خودگردانعلوم پزشکي شيراز69

56426087480510099577615554بومي هرمزگان علوم پزشکي بندر عباس70

1014366069208910513567414555مناطق محروم--بومي استان ايالم علوم پزشکي ايالم71

1318456027186010314809778614655علوم پزشکي بندر عباس72

71026602320687864667315655پرديس خودگردانعلوم پزشکي کرمانشاه73

121518594121913284240611212667714554پرديس خودگردانعلوم پزشکي بندرعباس74

(کنکور سراسری) تا  10چند تا از چارک پایين قبولی های کانون 

دکتری - دندانپزشکی
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4380336757744111914382310778716666علوم پزشکي تهران1

1322446549264414236508667415554علوم پزشکي بندر عباس2

1720416549172123639075198667615655علوم پزشکي کرمانشاه3

1820386530119617535743554778626555نيمسال اول علوم پزشکي تبريز4

6105064987552557615644مناطق محروم--بومي آذربايجان شرقي علوم پزشکي تبريز5

34604064981508215110054621768615655علوم پزشکي شيراز6

132635647213009554509778616655کرج- علوم پزشکي البرز 7

25464264621144178113293691777616666علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران8

1932386394128213224733215778614666علوم پزشکي مشهد9

2950336384111120729424202668615655علوم پزشکي اصفهان10

29463363761839244511195319667515565علوم پزشکي ساري11

2232436357299312405795667514555علوم پزشکي همدان12

27463663411643264418835535667615565علوم پزشکي زنجان13

25324263361864257213646242667515555علوم پزشکي جندي شاپور اهواز14

193043633123696344892777715555علوم پزشکي رشت15

81240629113447623667414644مناطق محروم--بومي استان کرمانشاه علوم پزشکي کرمانشاه16

28404462832111295917636427667615555علوم پزشکي کرمان17

13163962784513281613437566414534پرديس خودگردانعلوم پزشکي کرمانشاه18

1624456263147223979984953768615555نيمسال دوم علوم پزشکي تبريز19

566562181125657424655مناطق محروم--بومي آذربايجان غربي علوم پزشکي اروميه20

2230276208181724335396678615555علوم پزشکي يزد21

61071620435858152657415545مناطق محروم--بومي استان اردبيل علوم پزشکي اردبيل22

17224961991712297910916117666515655علوم پزشکي اروميه23

15143661902177423420719112667515554پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريزعلوم پزشکي تبريز24

18232461871298386225939802666514544پرديس خودگردانعلوم پزشکي شهيد بهشتي تهران25

51035617642438910648514554مناطق محروم--بومي استان همدان علوم پزشکي همدان26

111637617142889478666513544پرديس خودگردانعلوم پزشکي کرمان27

17203861641897291910996094678515555علوم پزشکي خرم آباد28

181437615630404569309013231667614444پرديس خودگردانعلوم پزشکي اردبيل29

141237615645868846677714555ظرفيت مازادعلوم پزشکي رشت30

172244614924958234975677715554علوم پزشکي اردبيل31

142539614518714092306411319677514544پرديس خودگردانعلوم پزشکي اصفهان32

14203761414545290512094666514544پرديس خودگردانعلوم پزشکي همدان33

10144261033956276010814657514544پرديس خودگردانعلوم پزشکي جندي شاپور34

71018608416278429667414545مناطق محروم--بومي استان لرستان علوم پزشکي خرم آباد35

202437607921724027313211032668614544پرديس خودگردانعلوم پزشکي مشهد36

6850605812486925668515544مناطق محروم--بومي خراسان رضوي علوم پزشکي مشهد37

162034605730993942336310119667614544پرديس خودگردانعلوم پزشکي زنجان38

18403860562963262110870667614544پرديس خودگردانعلوم پزشکي تهران39

303236603825845062299511051667514544پرديس خودگردانعلوم پزشکي شيراز40

16203460214214311213114657514544پرديس خودگردان(رامسر)ساري - علوم پزشکي مازندران 41

562960114759657524444مناطق محروم--بومي استان کرمان علوم پزشکي کرمان42

6634598813394566515454ظرفيت مازادعلوم پزشکي بندر عباس43

دکتری - داروسازی
(کنکور سراسری) تا  10چند تا از چارک پایين قبولی های کانون 
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192537598726813709309013214667614444ظرفيت مازادکرج- علوم پزشکي البرز 44

13203859804354310213910667514554پرديس خودگردانعلوم پزشکي يزد45

843959534502343516268566515444ظرفيت مازادعلوم پزشکي زابل46

101149585622124452221510717677514544پرديس خودگردانعلوم پزشکي تبريز47

783758435517281613749657413533مناطق محروم--بومي هرمزگان علوم پزشکي بندر عباس48

. مراجعه نماييدkanoon.irبراي اطالعات بيشتر به بخش انتخاب رشته سايت 

نمره چارک پايين مربوط به داوطلبي است که در يك چهارم آخر قبول شدگان قرار دارد و نمره او تقريبا به آخرين و پايين ترين نمره فرد قبولي شباهت دارد و البته داده پرت هم نيست و تا حدود زيادي  :چارک پايين 

 ام نمره چارک پايين است75 نفر قبولي کانون داشته باشيم نمره نفر 99قابل قبول است براي مثال اگر در رشته اي 

دکتری - داروسازی
(کنکور سراسری) تا  10چند تا از چارک پایين قبولی های کانون 
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. تا تبدیل کرده ایم و دانش آموزان این اعداد را راحت تر به ذهن خواهند سپرد10 تا چيست ؟ برای سادگی و کاربرد سریع درصد ها را به چند تا از 10چند تا از 

. منظور شده است1 تای دروس  ، 10اعداد کمتر از یك در قسمت چند تا از 



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 سوم187797اراكغفوري پرهام4831از سوم18198شيرازمحمدي سهيل1

40از دوم187776يزدهرندي حميد9232از راهنمايي38164تبريزگلچين ارمين2

50از دوم207974آملقاسم پور حسين9433از اول87728تبريزسروري معصومه3

31از سوم218016بابلاقابابايي مهدي1834از تابستان108156تهرانرحيم دوست رازليقي نازنين4

55از دوم237885نهاوندسياوشي عرفان4535از دوم117699تهرانرشنوادي هيوا5

53از دوم248101دارابنظاميان پورجهرمي رضا4936از دوم148014تبريزگورواني مهدي6

20از مهر257789كرمانشاهنوري زهرا1537از مهر247491تهرانبهمني حميد7

18از تابستان277777رشتفقيرپور نيما3538از سوم258140اصفهانمختاري كرچگاني ميعاد8

82از راهنمايي287519رامهرمزنورافروز محمدامين2939از مهر277764تهرانبيكي محمدامين9

39از سوم298098اردبيلفاتحي زردالو مرتضي2340از تابستان287488اصفهانعاليي فرادنبه ستاره10

31از سوم307436رشتملكي گيلوايي ياسمين3841از سوم347991تهراندانشورهشجين كيميا11

48از دوم328060ساريپارسايي محمدامين2442از سوم437815تهرانتايبي مرواريد12

86از اول337839خويروشن چمران7843از اول507398تبريزعباس زاده خسروشاهي الهه13

18از مهر357501گرگانباوندوندچالي اميرحسين1044از مهر547408تهراننريماني ريحانه14

28از سوم377828اردبيلاهلي كلخوران بهاره45

36از سوم397935خرم آبادانصاري نسب محمد4846از سوم18299تربت حيدريهروان بخش محمدامين15

61از اول407922بندپيسيديان پوستكال سيده زهرا4247از سوم28086اردبيلخلفي پارسا16

39از سوم418072اهوازبابااحمدي ماهان5948از دوم38283ملكانستاريان خضرلو مهتا17

11از تابستان427761كرمانشجاعي عليرضا6349از دوم48217نورسيفي پارسا18

31از سوم447678اراكنجف خاني رضا7750از راهنمايي58154بجنوردقوام سيدمحمد19

53از دوم477922تنكابنشريف حسن زينب4351از سوم67978قائم شهرنوذري ميراركاليي فاطمه20

51از دوم487865اراكاحمدي علي5352از سوم78155زاهدانبذرافشان فاطمه21

24از تابستان507818اروميهواحدي عاطفه6753از دوم87721بجنوردپهلوانلو نوشين22

58از دوم517805بابلولي نژادشوبي كيانا7054از دوم98019بيرجندرادنيا سميه23

76از راهنمايي547829كرمانسيدميرزايي علي ابادي هماالسادات2455از سوم107467بابلقنبري امين24

60از دوم567742تنكابنسيما فاطمه3256از سوم117913يزدجعفري نسب مسعود25

63از دوم587629اراكمشهدالكوبه فراهاني داود4357از سوم138127بيرجندعسكري ميالد26

20از مهر637673بنابطبيبي حميده6958از اول147944خرم آبادعالي خاني ياسمن27

19از مهر647687خرم آباداكرمي مريم4159از سوم158107كرمانشاهنظرابادي حسين28

15از مهر657186كرجتقوي عليرضا4860از دوم168121كرمانشاهدرويشي روزبه29

21از تابستان717457كرجتوكلي كيارش4261از سوم168013قمميرموسوي سيدسعيد30

2منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي تهران--پزشکي

103  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 85  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 35  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 161 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر73:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون46: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 135 تعداد قبول شدگان کانون 7498 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

58از دوم2507481زنجانرستم خاني صبرا10179از راهنمايي747618ماليرشوبيري پرنيان السادات62

40از سوم2817481اراككمال ابادي فراهاني مبينا4180از سوم767378بابلحسن زاده گالره63

21از تابستان2837234كرجتوتونچي زهرا6481از دوم777631نوركالرستاقي فاطمه64

26از تابستان847892زنجانپازكي محمدرضا65

50از مهر18046تربت جام(ف)احمدي محمد6582از دوم857586نورهدايتي فاطمه66

62از دوم38139شيروانبراتي مقدم محمدجواد4783از اول877732شهريارمرادي سرابي مهسا67

130از دبستان47643ياسوجاروين عليرضا4784از سوم907839ابهرقرباني فرنوش68

33از تابستان57458خدابندهخليلي مجيد4485از دوم947898همدانيونسي انيسه69

45از سوم67641اسالم آبادغرباريامنش سامان3186از دوم957489زاهدانحيدري مونا70

62از دوم77974پارس آباد مغاندادگر سينا4087از سوم977782قائم شهرتقوي زنجاني فاطمه71

46از سوم467175پاكدشتعربي مريم6188از دوم1007802قمشجاعي حميده سادات72

43از سوم527326پاكدشتمحمدي زاده زاغه يونس7289از اول1017567بيرجندزمين كشت فاطمه73

53از دوم757087ابهرقاسمي زهرا5090از اول1157636شهرياريزدان پناه نيلوفر74

39از تابستان977789اسالم شهرفروغي هرواني نجمه4691از سوم1227813دامغاناميري فاطمه75

26از تابستان1037175رباط كريمموسوي سيدمحمد5392از دوم1507441زنجانكوهساري پريسا76

46از سوم1077142هشتگردمعدني پور محمدرضا2093از سوم1707503محالتاشوري معين77

43از سوم1727673قزوينامامزاده عليرضا78

103  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 

 نفر73:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون46: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 135 تعداد قبول شدگان کانون 7498 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 2منطقه ي 

 آزمون22 : (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 کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 135از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز9 نفر از تابستان سال چهارم و 11,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان67  نفر از دبستان و راهنمايي ،6 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي تهران--پزشکي

85  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 35  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 161 : (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

19از تابستان1287667يزدشريفي زارچي مريم1725از مهر407018مشهداكبري مقدم حصار محمد1

52از دوم1297466بروجردگراوند فاطمه1626از تابستان467193تهرانجماليان متين2

42از دوم1327599نوشهرگل پور فايزه2927از مهر677388تهرانبلوري اميرحسين3

21از سوم1387266رشتفروتن كودهي نرجس3228از سوم797754تهرانرستمي قزلجه زهرا4

61از دوم1497572بجنوردفرجامي مينا5029از دوم827809تبريزنظيفي طهورا5

19از مهر1517605كرمانشاهاحمدي مينا4230از دوم977616تهرانچنگيزي منير6

39از سوم1777437قممهكي محمد4031از سوم987816تهرانلك مهرنوش7

83از دوم2077487كرجحسيني سيدمحمدمهدي32

41از سوم2277454اراكفهيم فرزان13933از دبستان437726الهيجانروحي پور سيدايمان8

38از سوم2357367كرجمرتضوي سيدمحمد3734از سوم467523بابلسرجهانيان بهنميري سيدعلي9

24از تابستان2437470كرججهانشاهي كريم5635از دوم497787رفسنجاننژادقادري سيداريا10

87از راهنمايي3207078شهرياراوه عرفانه3936از سوم527777ساريعليزاده حسين11

80از اول3727370شاهرود(ف)حسني عرفانه4537از سوم537613اميركالاخوندي درزيكاليي علي12

60از دوم3946922قم(ف)اذري اتنا8838از راهنمايي557727رشتپوراحمدكيسمي پويا13

15از تابستان4087319تهرانگودرزي ريحانه12539از راهنمايي577625بهبهانشكرايي سيداحسان14

36از سوم4247057قزوينميرمعزي مريم سادات3640از سوم597692آملشاكري نوا پدرام15

22از تابستان4737179كرجگلستاني انوشا5941از دوم617733فريدون كناراحمدي سيدحسين16

41از سوم677785الهيجانفروزان فرزين17

60از دوم87820تنكابنخانعلي جواد3942از سوم687489مرودشتهاشم اذر عليرضا18

133از راهنمايي97611زرنديزدان پناه احمدابادي مصطفي1743از مهر1077545زواره كاشانگلي ريحانه19

27از سوم107605بوكانالماسي عادل3844از سوم1117851قائم شهرخراز الدن20

42از سوم117432بموكيلي اشكان10045از دبستان1117827اردبيلحسن خاني قوام اذين21

47از دوم247684گنبدرجبلي فايزه6146از دوم1147515همدانقاضي خاني مريم22

26از تابستان307662هرسينرجبي مريم5147از دوم1237446همدانبيات كيميا23

48از سوم1927084سمنانبختياري معصومه5448از اول1257707همدانطالبيان نيكي24

 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 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز4 نفر از تابستان سال چهارم و 6,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان32  نفر از دبستان و راهنمايي ،6 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون22 : (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 کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 68از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر38:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون49: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 68 تعداد قبول شدگان کانون 7370 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

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

300  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 227  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 97  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 432 : (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

31از دوم1247572بندرعباسذاكري زيارتي محمدرضا4826از دوم78051شيرازفرهنگيان سروش1

21از تابستان1417654كرمانبهرامي محمد1727از تابستان137847شيرازحسني اميرحسين2

115از راهنمايي1437668نورآباد ممسنيخزائي محمدرضا2028از سوم227875شيراززاهدي نژاد شيوا3

80از راهنمايي1667574فساازاديان هارمي زينب3329از سوم267982شيرازسليمي محمدعلي4

68از دوم1757567قائم شهرزارع فرهان2230از سوم368040شيرازاسكندرزاده حقيقي پرهام5

32از دوم1787340يزدفرقاني علي اكبر1831از تابستان487722شيرازمتاله علي6

48از دوم1807870اهوازاحمدي مصطفي3632از سوم557411شيرازحاجيان پور وحيد7

94از راهنمايي2017226كازرونجوكاردريسي ارميتا2433از سوم657861شيرازايزدي مرضيه8

39از دوم2147086خرم آبادحجازي سيده مايده3834از سوم677412شيرازفروردين جهرمي هادي9

89از راهنمايي2547322بهبهان(ف)چوپان كوثر3335از سوم727564شيرازحافظي كفشگري ليال10

60از دوم4197408نورآباد ممسنيكاظمي ستاره2936از سوم747586شيرازحقيقت سارينا11

46از سوم4397521نورآباد ممسنيمحمدي بيگدلي نيلوفر5437از دوم757857شيرازخسروي فاطمه12

25از تابستان887250شيرازعباسي مريم13

159از دبستان27826ياسوجبناوند شقايق2938از دوم967362تهرانحسين نخعي سامان14

31از سوم197523ياسوجمنصوري منصوراباد مهران3839از سوم1107907شيرازكعبي پوزه ماه رو15

45از سوم207504فردوسخطيب ابوالحسن2640از سوم1137798شيرازنقوي حنانه السادات16

30از سوم217366بندر كنگ و چاركفرودي جهرمي محمدحسين3341از دوم1197655شيرازپيروز ارين17

25از تابستان317278ياسوجواالمنفرد سيداحمد3542از سوم1197078شيرازكفايي اردوان18

100از راهنمايي337475دهدشتفتحي نيما3243از سوم1267361شيرازخداكرم تفتي مژگان19

72از راهنمايي487642برازجانزنده وي فرد مهدي4144از سوم1587664شيرازغضنفري شيوا20

108از راهنمايي507029زرندملك زاده داوراني فاطمه3245از سوم1697633شيرازجعفري شهباززاده مريم21

103از راهنمايي557338دهدشتفتحي بهنام3946از سوم1877239شيرازجواديان پرديس22

77از اول857355ياسوج(ف)يزدان پناه نسترن1347از سوم1987611تهرانممتازمنش سارا23

98از راهنمايي907384لنده دوگنبداندوستي كتج بهناز6948از اول2467242شيرازخواجويان مرضيه24

150از دبستان1407246گچسارانشيخي فرناز4649از سوم2507328اصفهانعباسي زهرا25

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز5  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 33  نفر از دبستان و راهنمايي ،11 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون21 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 52 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 67از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر44:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون52: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 67 تعداد قبول شدگان کانون 7322 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

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

90  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 269  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 151  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 502 : (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

68از دوم1657386شهرضااسفندپور عارفه4224از دوم717529تهرانميرزايي مهال1

36از سوم1697478قائم شهراحمدي زهرا2325از سوم1377590تهران(ف)رييسي دهكردي نگار2

58از دوم1927660بيرجندربيعي گسك نسيم4726از سوم1537604تهران(ف)رييسي دهكردي نسترن3

16از تابستان1957000گرگان(ف)بهرامي فاطمه27

62از اول2087538همدانصديقي پريناز8028از راهنمايي707632بهشهررحيمي گرجي محمد4

31از سوم2137593تنكابنسلطاني نيوشا3029از سوم717437كرمانشاهمحمودي محمدحسين5

39از سوم2457465كرجحسين ابادي فراهاني ارش3830از سوم737457يزدسلطاني گردفرامرزي سروش6

41از سوم2577353سمنانذاكري مسعود5631از دوم758189مرندقراني حامد7

21از تابستان2657184خمينقاسمي رضا4232از سوم787758ميانهجهان بخش فرشاد8

42از دوم2737178كرجحسيني منفرد پويا3833از سوم797782همدانحاجي ولييي محمدحسين9

25از تابستان2787281فرديس(ف)ميربهبهاني سيدحميدرضا9034از اول827917قائم شهرنظري اهنگركاليي اميرحسين10

37از سوم3067298اراكولييي محمدامين5435از دوم867866كرمانشاهميرزايي كامياب11

22از تابستان4757375كرجمسعودي فرد دل ارا1236از مهر887567ساريسلطاني زاده سعيد12

20از تابستان4966914كرجكوچك خاني شيوا2537از تابستان897939رشتاشرفي صدرا13

41از سوم5487197قزوينساماني فرد عارفه7038از اول917675يزدفالح تفتي مهدي14

22از تابستان5837023كرجقانعي قره اونه مهسا3739از سوم927571صحنهميكاييلي كنگرشاهي متين15

18از سوم1067499اهوازروانشادي شيرين16

17از مهر147436ايالمبابايي محمد3440از سوم1087429سنندجاسدي سيداالن17

53از دوم187806اسكوابراهيمي باويلي علي5941از دوم1137577همدانپورهمتي سارا18

84از اول407363شيروان(ف)جوادي منش فهيمه4642از سوم1537398مراغهغالمي سميرا19

41از سوم447502عجب شيرپيرا ندا3743از سوم1567306تنكابنخلخالي مايده20

13از مهر2996885قزوين(ف)گلستاني فاطمه3444از سوم1597788خرم آبادشاه كرمي پارميدا21

45از سوم3396955پاكدشتصباغ شكاري كوثر4145از سوم1607187ساريشهنازيان زهرا22

32از سوم1637428ساريكاردررستمي محبوبه23

 آزمون21 : (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 کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 61از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

.ج، دانش آموزاني که جزء سهميه ي مناطق نبوده اند. 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز3 نفر از تابستان سال چهارم و 7,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان34  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

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

410  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 257  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 137  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 532 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر35:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون40: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 61 تعداد قبول شدگان کانون 7211 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

57از دوم2367319بهشهرخوش باوررستمي اميرحسين2720از سوم207728مشهدحدادي اول اطلس1

53از دوم2477520آملايزدخواه محمد2321از تابستان627312مشهداميربيك اميرحسام2

36از دوم2637375سارينصراله زاده ساروي منوچهر3722از دوم1017134مشهدهژبرالساداتي سيدامين3

45از دوم2667087علي آبادكتولمنتظري ثنااهلل1223از تابستان1306884مشهدرحماني پور الهام4

44از سوم2747292گنابادخوشدست مريم1724از مهر1687366مشهدرشتي باف علي5

35از سوم2836718قائم شهرچابوك محمدابراهيم5125از دوم1817323مشهددادمهر فاطمه6

43از دوم2927517زاهدانستوده محمدمهدي10726از راهنمايي1927318تهرانطاهري پيمان7

86از راهنمايي3167638قوچانشاد محدثه3927از دوم2137238مشهدابراهيمي ناهيد8

30از سوم3257287قوچانشاكري فايزه3428از سوم2327132مشهدگلداني فاطمه9

40از سوم3327218بيرجندحسيني زهرا5329از دوم2646919مشهد(ف)سربازحقيقي سليمه10

16از تابستان4047445گرگان(ف)تازيكي نيكي30

72از اول267939نيشابورفضلي ياسمن11

65از اول327335بجستانمنصوري مصطفي2431از سوم317554نيشابورخوشرو نيلوفر12

66از اول347616شيروانرحمانيان دوين زهرا5932از دوم457567قوچاننصرتي فريمان سحر13

41از سوم417020خوافهادي رودي حميدرضا6833از دوم1047783بجنوردصمدياني پريا14

106از دبستان457336خوافمقيمي اميرحسين5934از دوم1057723نيشابورميرزايي اميرحسين15

26از تابستان497561گاليكشاستيري محسن15135از دبستان1107930قوچانرحيمي مرضيه16

58از دوم567563خوافحكيمي سنگاني نيلوفر3436از سوم1207394نيشابوراعتصامي زاده پوريا17

101از دبستان687198فردوسعلي زاده مينا3437از سوم2187406كاشمراسوده تنورجه اميرحسين18

19از مهر1067029مشهد(ف)كريمي تيموري مريم4238از سوم2317585تربت حيدريهبرادران شركا رسول19

 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 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان27  نفر از دبستان و راهنمايي ،5 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون21 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 50 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 52از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر32:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون50: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 52 تعداد قبول شدگان کانون 7218 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

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

68  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 292  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 213  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 563 : (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

41از سوم2857087سبزواربروغني هدي4140از سوم1057539مشهدافتخار اميرحسين1

61از اول2927203ساريتنها هانيه1541از سوم1247523تهرانقراني عماد2

56از دوم2987117همدان(ف)تكرلي زهرا1242از مهر2077215تهرانمحمدي كوثر3

46از سوم3077327اراكروستايي علي2143از سوم2157067تهرانفرشي سيده مبينا4

54از دوم3087364يزد(ف)حسيني پريساالسادات10444از راهنمايي2567562تهراناخوت بهاره5

25از تابستان3137050قزوينبغدادي اميرحسين45

40از سوم3157206قزوينصالحي اميرحسين9846از راهنمايي967302خرم آبادگودرزي اميررضا6

60از دوم3167302نوشهربحريني فايزه2747از سوم987638آملسيارنژاد علي7

35از سوم3237283قائم شهرمراديان كوچكسرايي ياسمين2648از سوم997687ساريقاسمي سيدمهدي8

52از دوم3297479اراكباصر يزدان12849از دبستان1027767ماليردادور اميرعلي9

41از سوم3307439شهركرداشرفي دهكردي شاداب6150از دوم1037416اروميهرسوليان اروين10

21از تابستان3306869اسالم شهرقاسمي علي4651از دوم1097593سيرجاننوري محمدهادي11

52از دوم3347445كرجساماني نژاد محمد4452از سوم1167353مهريزفخري بغداداباد اميررضا12

34از سوم3426764اراكبرزابادي فراهاني علي6453از راهنمايي1187851اروميهحسني اميرحسين13

37از سوم3457333الهيجاناميرپور فايزه12154از راهنمايي1217218خويقاسمي ميرمحمد14

45از سوم3457275بابلبابايي نگين5055از دوم1267544يزدسعيدي فرهاد15

16از تابستان3497102گرگانروحي لمراسكي رضوانه3056از سوم1337633اهوازروحاني پوردزفولي سيدعلي16

29از سوم3517209كرمانشاهمحمدي صدف7457از اول1347832خرم آبادخورشيدوند اميرمحمد17

23از تابستان3536966قزوينزماني چاكلي امير5158از دوم1347646اراكلك نگار18

28از سوم3627126اهوازاريان ياسمن7659از اول1367917خرم آبادنعمتي اميرمحمد19

17از تابستان5317195كرجحكمتي منامن شكيبا2860از سوم1407525گرگانميركتولي سيدمحمد20

36از سوم6396668زنجانعباسي ازاد فايزه1461از آبان1427213آملناييجي عليرضا21

33از سوم6467354ورامينجوادي فايزه10362از راهنمايي1457663بهارمنيعي فرد محمد22

36از سوم7956854اراك(ف)صالحي مريم4763از دوم1457299زاهدانسيدالحسيني سيدعارف23

34از دوم1477338آملرجبي رايان24

44از سوم137529اهرمرادي حسين4164از سوم1487502رشتباللي وشمه سرا محمدرضا25

50از دوم237685جيرفتاحمديوسفي علي6165از دوم1527600ميانهنادريان اميررضا26

59از دوم267946تربت جامطاهري اسفنديار5066از دوم1587480همدانمعالي محمدامين27

39از سوم267846اسالم آبادغربجعفري نويد6267از دوم1647169خرم آبادبيرانوند شهريار28

60از دوم297632بوكاناسدي طوماراغاج سامان4968از دوم1677746همدانسپهري وفا سعيد29

33از سوم377245جيرفتبامري نژاد فاطمه7069از اول1737647اهوازال محمد سيداميد30

43از دوم626958خاتمكريميان بهنوييه فاطمه3970از سوم2157396كاشاننعيمي خالدي فاطمه31

40از سوم797319گنبدخسروي مينا3771از دوم2197191ساريپارسايي هما32

84از راهنمايي4206723خدابندهمرادي محمودابادي محمد4072از سوم2217225سبزوارجمالي نرگس سادات33

28از سوم4327151تهران(ف)نصيري مهسا6073از دوم2237739رشتاصغرنياگورابجيري االله34

23از تابستان4456874اسالم شهرعباسي محدثه4374از سوم2347525بابلنجاردرونكاليي شبنم35

38از سوم4847007تاكستان(ف)طاهرخاني مجتبي3775از سوم2417880بابلاقاجاني عالي زميني الهام36

63از اول5016811تاكستان(ف)طاهري محمد5976از دوم2537419سنندجنيازي الميرا37

89از راهنمايي5846766فرديسخواجه زاده ماهاني شايان2377از تابستان2647374خوي(ف)نجف نوه سي مهديه38

23از سوم2797618كاشانسياح سارا39

 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 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 7,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان60  نفر از دبستان و راهنمايي ،8 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون21 : (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 کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 110از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر68:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون47: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 110 تعداد قبول شدگان کانون 7126 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي ايران--پزشکي

484  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 334  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 225  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 696 : (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

46از سوم2097527فارسان رستمي جونقاني محمد3623از سوم27878اصفهانطبيبيان اميرحسين1

40از سوم2207410نهاوندده پهلوان سبحان3824از سوم47879اصفهانافشارزاده مهشاد2

24از تابستان2257137اروميهحسن پور ياسر3125از مهر68088اصفهانحسيني نسترن سادات3

97از راهنمايي2507465همدانحدادي مهران3126از سوم97836اصفهانپيرمراديان پدرام4

36از سوم2587235خرم آبادخسروي ارين3727از سوم197814اصفهانسيديوسفي سارا5

25از سوم2677323اهوازاسعدي عليرضا1928از تابستان417888اصفهانحسيني سيدسعيد6

56از دوم2707509شهركردميرزايي تشنيزي حسين6129از دوم737812اصفهانكريمي زهرا7

51از دوم3927156خرم آبادبداغي مينا2430از سوم1127462اصفهانمعلومي مهدي8

18از مهر4217375خرم آبادنصيري شيدرخ3131از سوم1167580اصفهانفروغي علي9

41از سوم4497218يزدابويي زهرا2232از سوم1217565اصفهانطالبي اناركي كسري10

82از اول4717166شهرضاشايان مينا1433از مهر1237238اصفهانربيعي راد مهرداد11

69از دوم4847043شهرضااسفندپور عاطفه3234از سوم1897382اصفهاننعمت گرگاني پژمان12

12از آبان5197069كيار(ف)ابراهيمي فايزه4535از سوم2357599اصفهانثابتي فاطمه13

98از راهنمايي5217225فارسان (ف)فاضلي فارساني سحر3436از سوم2676936اصفهاننوروزي مريم14

36از دوم5417336كاشاننامور مليكا1737از مهر2837354اصفهانمحمدي شقايق15

41از سوم3436954اصفهاناسماعيلي فالح مهسا16

40از سوم437370ايذهصادقي نعل كناني عزت اهلل1438از سوم3907124اصفهانفرزان مريم17

21از تابستان537230فوالد شهراسمعيل وندي حسن39

45از سوم597281جوانرودفيض الهي فرزين1940از مهر937727نجف آبادشمسي كهريزسنگي سعيد18

33از سوم887111جيرفتبامري نژاد عاطفه1941از مهر1797464خميني شهرزماني فروشاني فايزه19

25از تابستان1307425ميبدبرزگربفرويي حامد7542از اول1887665يزدمزيدي شرف ابادي محمدامين20

39از سوم1827308تفت(ف)قاسمي بنادكوكي سيدمحمد1943از مهر1947127ماليراجاقوند محمد21

69از دوم2047195شهركردقايدي رضا22

 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز8 نفر از تابستان سال چهارم و 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان29  نفر از راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون20 : (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 کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 59از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر31:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون38: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 59 تعداد قبول شدگان کانون 7137 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

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

912  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 471  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 283  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 922 : (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

61از دوم2946969مرندبهرادفر حسين3825از سوم447770تبريززوار مرتضي1

148از دبستان3127300اردبيلبابازاده اردبيلي سينا6026از دوم477855تبريزحسن يان حميدرضا2

58از دوم3217321ميانهعبداللهي علي4527از سوم577564تبريزمجيداذر رضا3

86از راهنمايي3257124ميانهاسدي ممان رضا5228از دوم587488تبريزسعيدي ثنا4

38از سوم3337210مرنداكبرزاده اتش خسرو زهرا7929از اول1097674تبريزاراسته بهار5

36از سوم3396910اروميهاسدي قراباغي مليكا8430از راهنمايي1187443تبريزظفردوست هومن6

64از دوم4717480جلفاناقي مريم7231از راهنمايي1347384تبريزسپاسي رسا7

22از تابستان4896863مراغهمولدينگجه كبري5532از دوم1447539تبريزوكيلي پور پويا8

50از دوم4987043سلماسفرهنگي جهانگير فريما3833از سوم2097110خسروشاهصدرمحمدي مهدي9

175از دبستان5087061خويابراهيمي فاطمه8034از راهنمايي2207377تبريز(ف)صوفي زاده سهند10

42از دوم5116719اروميهصالحي صدقياني مهشاد6835از اول2267149تبريزفنوني سفيدان اميرمهدي11

90از راهنمايي5557205خوينصيري هانيه5236از دوم2306995تبريزفتحي نيما12

38از سوم5637309جلفا(ف)موسوي صديقه4637از دوم2427475تبريز(ف)نوروزي علي13

42از سوم5927219مرندرضايي مريم4038از سوم2477057تبريزكاركن زنوزي سهند14

63از اول2697244تبريزعلمداري گلسا15

21از تابستان287544عجب شيرجدي علي5139از دوم3007275تبريزحبيب زاده صبا16

115از راهنمايي517247مريوانامان اللهي كيالنه سيدپدرام4040از سوم3517123تبريزاقايي جميلي سويم17

23از تابستان587185اهرمحمدي زهره7741از راهنمايي4106885تبريزتقي زاده انهاري اسما18

85از راهنمايي607205هشترود(ف)فرجي خورجستان محمد8542از راهنمايي4177059تبريزطيب خسروشاهي مهديه19

36از سوم617280عجب شيرقرجه داغي هرگالن رباب43

62از دوم637173بوكانحاجي اسماعيل پور زانيار8644از راهنمايي1867170اردبيلانورنيا عليرضا20

39از سوم727099پارس آباد مغان(ف)اتشگاهي صنم4345از سوم1877609مرندتندروانامق فرهاد21

58از اول817465بوكانتابناك قزقاپان پيمان7746از راهنمايي2096924اردبيلزكوي سيدسينا22

18از آبان1517224پارس آباد مغان(ف)ندايي ارزو5447از اول2177192اروميهصاحب الزماني محمدعلي23

90از راهنمايي1886784ملكاناقاپورملكي پريسا2948از سوم2407488اردبيلپناهي پديده24

 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان30  نفر از دبستان و راهنمايي ،14 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون22 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 60 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 64از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر44:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون60: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 64 تعداد قبول شدگان کانون 7110 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

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

91  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 508  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 300  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 953 : (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

23از تابستان4577087فسايدالهي فارسي نفيسه1124از بهمن1426811تهران(ف)صفي خاني سجاد1

18از مهر4846962اردكانبنابفرويي سارا2525از تابستان1437647شيرازجمالي حامد2

31از سوم4957130سيرجانعتيقي لرستاني فرناز1426از تابستان1477070شيرازرييسي سامان3

45از دوم5087232آبادهمحرم حديثه2527از سوم1527685شيرازصيف نژادحقيقي محمد4

52از دوم5337431اهوازجهانبخشي پگاه3028از سوم1547316شيرازرجايي اميرحسين5

90از راهنمايي5387214رفسنجانشريفي نعمت اباد مريم2329از تابستان1637458شيرازغالمي محمدامين6

47از دوم5697248كرمانشاهرضايي هانيه1930از تابستان1847326شيرازيوسفي محمدرضا7

34از سوم1887507شيرازخرازي ماني8

50از دوم397578شهربابكمرادي شهربابك علي3831از سوم2967198شيرازنوري يادكوري پروا9

41از سوم477661سردشتعبداللهي زيدان3232از سوم3816532شيراززارع مرضيه10

47از سوم827116ياسوجحسيني بياره پويا1233از مهر3977256تهرانتوحيدي سها11

146از راهنمايي997445گچساراناسكندري شهركي غالمرضا1734از تابستان4086875شيرازاياره نازنين12

26از سوم1127456زرندمنصوري بابهوتك زهرا35

69از اول1177293ياسوجخليلي پور علي5136از اول1907790يزدميرشمسي علي13

38از سوم1197268شهربابكشعباني شهربابكي زهرا3737از اول2027390كرمانشاهحيدري صادق14

49از دوم1456882ياسوج(ف)بهادران حامد4238از دوم2117290گرگانمسلمي عقيلي سيداراد15

39از سوم1617186قير و كارزينجمشيدي موصلو محمدصالح7039از راهنمايي2157114اهوازكاواري مهدي16

38از دوم1847234ياسوجحبيبي منش محمدرضا5540از دوم2387792كرمانشاهكتانچي عليرضا17

76از اول2067357لنده دوگنبداندانايي پاطاوه مهسا4141از اول2547539اهوازقنبرزاده اميرمهدي18

41از سوم2286975لنده دوگنبداننيك جو حميده4042از سوم2727034الرايجادي احسان19

19از مهر2946681بندر ديلم(ف)هاشمي مريم5243از دوم3237365بندرعباسعل علي محمدطاهر20

73از راهنمايي4097009دهدشتمرادي الوند راضيه4844از دوم3787225جهرمصفاپور مجتبي21

111از راهنمايي4556879دهدشت(ف)مظلومي برم سبز سيما5545از دوم3797086كازرونرضايي گرجايي احمدرضا22

80از راهنمايي4337363آملتوسلي نگار23

 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز4 نفر از تابستان سال چهارم و 6,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان29  نفر از دبستان و راهنمايي ،6 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون20 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 44 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 62از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر35:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون44: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 62 تعداد قبول شدگان کانون 6975 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

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

294  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 508  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 381  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 1101 : (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

17از تابستان4186827اردبيلجوان اجدادي رضا4626از دوم2657053تبريزغالمي متنق محمدامين1

73از اول4277273مرندقاري تيمور2727از سوم2667113تبريزشامخ سيدعلي2

17از تابستان4507200اردبيلاصغري زهرا5628از دوم3046981تبريزاكبرزاده محمدامين3

84از اول7077324خويحاجي حسينلو فاطمه4929از دوم3076879تبريزرضازاده گاوگاني عرفان4

81از اول7167272خويعادلي بهرام فايزه7530از اول3107137تبريزفيضي كنگرلو مهدي5

57از دوم7206831اروميه(ف)بالل زاده مبينا3831از سوم4897133تبريزقيطاس وند سارا6

68از اول7827491خرم آبادصالحي نسب راحله4632از دوم4967123تبريز(ف)نوراني مهسا7

41از سوم8027172ميانهدادخواه نارون1433از تابستان5286912تهرانچگني پارميدا8

68از اول8206920اردبيلخياطعلي محمدي پانيذ6134از دوم5347028تبريزعفتي مهال9

19از مهر8416922بندر دير(ف)درويشي فايزه6535از دوم5466825تبريزشريف زاده ايلخچي نسيم10

30از سوم8636817اردبيلاكبري اصل هانيه4036از دوم5757219تهراننوري ساناز11

41از سوم6056994مشهدربابي يگانه12

133از دبستان926798كهنوجساالري محمدامين2137از تابستان6086905تهرانحق نژاد مهتاب13

61از دوم947443بوكانفتح الهي هادي4638از سوم6276799تبريزتوحيدتوراقاي زهرا14

55از دوم967374سقز(ف)سيدي سوالكان سيدنيما39

52از دوم1017417قره ضياءالدينچراغي مريم7040از راهنمايي3377336دزفولايثاري اشكان15

56از اول1347080بوكاناحمدي اسداهلل5641از دوم3547250اروميهناطقيان هومن16

49از دوم1356642شاهين دژايازي زيدكندي احسان4442از دوم3677251خوي(ف)نادرعلي ساالر17

19از مهر1446660هريسولي نسب زرنق محمد9243از راهنمايي3707164اردبيلرسولي جمادي ميثم18

36از سوم1597132شاهين دژجمشيدي منبر فرهنگ5244از دوم3837391اردبيل(ف)فيروزي علي19

55از دوم1647170شبستر(ف)خوشنودشبستري سعيد3145از سوم3877192اردبيلجهاني حسين20

19از مهر2086924ملكانفارابي ملكي شادي5146از دوم3917543بنابسيفي علي21

28از دوم2467159ايالمجليليان فاطمه6047از دوم3987164نهاوندچگني سپهر22

117از راهنمايي2876886اهرفيضي اصل شاهسوار صفا2548از تابستان4017123ني ريزسلحشور حميدرضا23

71از اول3337226شاهين دژ(ف)جمشيدي منبر ژيال4249از دوم4027195كرجغفوري اسبق اميرحسين24

56از اول3377094بوكان(ف)فتح اله زاده يكشوه سوما3750از سوم4177338ميانهحافظي حسن25

 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز3 نفر از تابستان سال چهارم و 5,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان38  نفر از دبستان و راهنمايي ،4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون21 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 50 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 61از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر42:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون50: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 61 تعداد قبول شدگان کانون 6920 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

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

287  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 782  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 605  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 1598 : (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

34از سوم3357389كرمانشاهشادمان حيدري محمدحسين3418از سوم1767412تهراننجف دوالبي عليرضا1

21از تابستان3447418آران و بيدگليوسفيان اراني نويد1319از مهر2137108تهرانجبلي محمدفريد2

24از تابستان3887125شهركردشفيعي شهركي حسين2620از سوم2327236شيرازيگانه فرد پوريا3

28از سوم4357388كاشانپورعسگري علي اصغر3421از سوم2486993شيراز(ف)هوشمندي محمدعلي4

60از اول4457207گلپايگان(ف)شعاعي حامد3422از سوم3136758اصفهانخاني اميرحسين5

41از دوم4487376شهركردبني طالبي دهكردي داريوش3023از سوم3267414اصفهانفخرالمباشري محمد6

15از مهر5717406كرمان(ف)بگمي شيوا1724از مهر3396986اصفهانشجاعي اراني عليرضا7

17از آبان5887280اهوازدلخوش شويع زاده كوثر1125از آبان3956678تهران(ف)پيراسته زهرا8

63از اول6846807سنندج(ف)مروتي انيتا3026از سوم4237227شيراز(ف)شاهچراغي زهرا9

29از سوم7007013يزدابراهيميان شمس اباد فرزانه2527از تابستان4387424اصفهانمصطفوي اصفهاني فاطمه السادات10

43از اول7276875بروجنحبيبي مليكا3928از دوم4677056شيراز(ف)حقيقت مهسا11

83از اول7626799فارسان فاضلي فارساني مهسا1829از سوم4696944شيرازرفيعي پرديس12

43از سوم7857375شهركردكوهي حبيبي دهكردي نيلوفر30

68از دوم2747780خرم آباداميري اميرحسين13

107از راهنمايي657138قروه(ف)مريدي رضا2031از تابستان2887286خرم آبادحاتم وند علي رضا14

30از سوم2696624لردگانجليلي مصير فرشاد2632از سوم2957411اهوازگودرزي كيارش15

20از تابستان3656687ميبددهقاني فيروزابادي موحد3333از دوم2957233كرمانشاهكاشانيان مهدي16

24از تابستان4066849لردگان(ف)خالدي سردشتي صديقه2234از تابستان3117007يزدپرور سجاد17

 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 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز5 نفر از تابستان سال چهارم و 7,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان21  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (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 کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 49از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر22:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون34: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 49 تعداد قبول شدگان کانون 6875 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

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

406  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 684  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 438  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 1286 : (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

22از تابستان5086946گرگانعسگري محدثه1817از تابستان1407139مشهدشادمان زهرودي حجت1

57از دوم5406881بيرجندحسيني سيده زهرا3818از سوم2397088مشهدحسيني عارف2

100از راهنمايي5686903بيرجند(ف)كوچي فاطمه5119از دوم2717023شيرازسلمان پور محمد3

74از اول6547003بجنورد(ف)محمدنيا فاطمه1820از مهر2946945مشهدسلطانيان محمدباقر4

91از راهنمايي7007174كرمانساالرمعيني مهسا3521از سوم4016880مشهدصفري قلعه زو مهشيد5

41از دوم707653شيروانميرزايي محمد5722از دوم1197194رفسنجانكرمي رباطي اميررضا6

25از تابستان837336بشرويه(ف)مقيميان هوش بهزاد3623از سوم2997432نيشابورانسان بهزاد7

63از اول847193گنبد(ف)سالقي دانيال3924از سوم3487386بيرجندولوي محمد8

76از راهنمايي877012فردوسمهروان فر اميرحسين6925از اول3527199قائم شهرعلي نژاد ارمان9

24از تابستان1256816مينودشتميردوستي سيده مطهره8526از اول3597356قائم شهرفروتن قادي كاليي هومان10

44از سوم1267264خوافبرناي رودي فاطمه3427از سوم3687422بنابيزداني علي11

65از اول1507246طبس(ف)توكلي فاطمه3828از دوم3687098گرگان(ف)رستماني محمدرضا12

33از سوم1577103تربت جامرحيمي هندواالن محدثه6329از دوم3857505اراكزعفري نيما13

148از راهنمايي1646904بمپورمتين سارا4230از سوم3937214سبزوارحسني سبزوار محمدرضا14

107از راهنمايي1716902مشهد(ف)كاشاني راد محدثه3131از سوم4617226قوچانخاكشور فاطمه15

49از دوم1796972اسفراينقاسمي مهرانه6132از دوم5067255بهشهر(ف)ارازي فاطمه16

 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان22  نفر از دبستان و راهنمايي ،5 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون21 : (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 کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 41از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر27:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون54: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 41 تعداد قبول شدگان کانون 6904 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

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

164  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 540  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 401  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 1135 : (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

85از راهنمايي6707318بهشهر(ف)بريماني زهرا1820از مهر3897087قائم شهرغالمي محمدحسين1

21از سوم6836635زاهدانمرتضوي اشكان21

84از راهنمايي6947067بجنوردشريف حامد3522از سوم2447547ساريكالنتري ژوبين2

58از اول6956891جويبار(ف)محمودي جويباري عاليه6023از اول3107036ساريادريسي شايان3

43از سوم7186935قائم شهرمرادي قاديكاليي سيده فاطمه5124از اول4427338بهشهراحمدي نيا محمدجواد4

47از سوم9277052شاهرودتهراني شيوا4825از سوم4587248نيشابورسعيدفر سجاد5

15از مهر10136932نكا(ف)رسولي لمراسكي كيميا1626از تابستان4787133نيشابور(ف)فرخ نژاد عباس6

36از سوم10196674قوچانرحماني كالته ميرزارجب صبا4127از سوم5007259ميانهمقدمي علي7

38از سوم10476799ساريجمال ليواني پرستو8728از اول5217204جويباراسمعيلي طالشي سيده فاطمه8

38از دوم10836742ساري(ف)محمودي مواليي پگاه4229از سوم5286747تربت حيدريهمروي بايگي محمدرضا9

35از سوم11676715مشهد(ف)حشمتي محمودي اكرم2230از تابستان5567404قائم شهريزداني اقمشهدي زهرا10

42از سوم5597424كاشمراسماعيل پور عليرضا11

79از اول677337در گزشايسته پاسه محمد4731از دوم5616915ساريگنجي پور رضا12

76از راهنمايي1207413گنبد(ف)مشرقي يونس3432از سوم5807170ساريمحمدپورقاديكاليي اميرحسين13

38از سوم1697305آستارا(ف)ميري پناه نويد7633از اول5886738قائم شهررجبي پرناز14

19از تابستان2526436علي آبادكتولقليج لي مريم6634از دوم5977436قائم شهرطيبي نيما15

75از راهنمايي2836764طبسنجف زاده ارزو1435از مهر6017099ساري(ف)جهاندار مهدي16

78از راهنمايي2976991گنبدانه محمدزاده الهام3636از سوم6427285ساريبرنتي وحيدرضا17

34از سوم3106987گنبد(ف)اق اتاباي شيوا3337از سوم6547335بهشهرشوشتري علي18

26از تابستان3447002آشخانه(ف)همداني غزاله4038از سوم6597136تربت حيدريهدرستي رضا19

 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 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز3 نفر از تابستان سال چهارم و 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان26  نفر از دبستان و راهنمايي ،5 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون20 : (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 کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر31:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون45: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 45 تعداد قبول شدگان کانون 6891 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )ساري نيمسال اول- دانشگاه علوم پزشکي مازندران --پزشکي

310  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 927  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1896 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 22 



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 دوم5957078گنابادخواجوي مقدم كيهان2716از سوم3757037شيراز(ف)كيانيان ميالد1

34از سوم6707025تنكابنشكيبا مهنا3317از سوم7067419تهرانرحيم زاده نگين2

50از دوم6847036رشتجاويد مونا1718از مهر7356937تهران(ف)بابليان ساغر3

58از دوم8286671رشتسميع ياسمن19

12از مهر10326686رشت(ف)نعيمي سيده كيميا1220از دي667659رشتامين شيخاني عليرضا4

38از سوم11016682رشتروح بخش جورشري پريا2421از تابستان1847569رشتفخرنيا برديا5

22از تابستان11326767كالچاي و رحيم آبادشاهنظري كرباسرايي زهرا4622از سوم2007466رشتخان حكيمي مهرگان6

22از تابستان2247542ساريمفيدنخعي عليرضا7

38از سوم777288رضوانشهرابشت محمدامين3623از سوم3187489رشتحسين پور نگار8

41از سوم1017117تنكابنصفري فرد عليرضا8024از اول3647165الهيجاننيك پور اميرمحمد9

38از سوم1106975فيض آبادتربت حيدريهحسني دوغ ابادي علي5325از دوم4157286رشترفيعي اباتري فاطمه10

110از راهنمايي1216901رامسرذاكري نويد2526از سوم4277372كرجافتخاري بهراد11

81از راهنمايي1387067فومنپوراسمعيل جانبازفومني محمدرضا7527از اول4346977رشتميردامادي سيدارين12

97از راهنمايي2956887آستارا(ف)كريم زاد نيكو8228از راهنمايي4907188رشتثمري شايان13

20از سوم3997184رضوانشهرعزيزي نژادجولندان نيلوفر3429از سوم5486951اسالم شهرجعفرپورجاللي علي14

39از سوم6297255رودبارمنجيل(ف)بشيري علي ابادي سميه5030از دوم5517153سبزواراميني صالحي احسان15

 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 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز3 نفر از تابستان سال چهارم و 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان20  نفر از دبستان و راهنمايي ،4 :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؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر24:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون44: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 45 تعداد قبول شدگان کانون 6937 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )رشت نيمسال اول- دانشگاه علوم پزشکي گيالن --پزشکي

606  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 828  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 706  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 1992 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 23 



شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

64از اول4197658خرم آبادنظري عرفان1512از مهر2277340تهرانشهنواز وحيد1

48از دوم5157038اسالم شهر(ف)اقاسي امين4113از سوم2377083تهرانقدرتي وحيد2

24از تابستان7986666زرند/مامونيه قره شيخلو انسيه2214از سوم2797376تهرانكريمي روزبهاني سارا3

28از سوم8417098اهوازحسن زاده شوشتري مهال1515از مهر3316793تهرانوكيلي سيدشهاب الدين4

21از تابستان8677291كرجسهرابي فاطمه1816از مهر3747566تهران(ف)عروتي نيا محمدمهدي5

11از مهر8766781شهرريشكوري الهام3417از سوم3757161تهران(ف)علي پورافتابي راضيه6

12از مهر4307045تهرانسالك مقدم ثنا7

87از راهنمايي1057134اليگودرزمشايخي پور سينا1018از آبان4437111تهرانصديقيان ايدا8

16از مهر7346579شهرجديد پرند(ف)شربتي نيلوفر2219از سوم4456657تهران(ف)نوابيان سوسن9

59از دوم9786610مالرد(ف)حسن پورفرايم ارش20

74از اول10526631شهريارجميلي سپهر3021از سوم3596927اسالم شهرعبادي اقبالغ حسن10

52از دوم4147166قم(ف)صادق زاده مسگر سيدمحمدحسين11

 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز7 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان11  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون17 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 33 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 28از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر12:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون33: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 28 تعداد قبول شدگان کانون 6781 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )کرج نيمسال اول- دانشگاه علوم پزشکي البرز --پزشکي

978  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 867  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 430  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 1737 : (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

33از سوم11027123كرمانشاه(ف)سهرابي سحر4120از دوم2597406كرمانشاهطواف زاده حقي اميرپاشا1

16از تابستان11286589كرمانشاهرضايي شافع حانيه1821از مهر3907164خرم آبادبازوند محمد2

13از تابستان14676522كرمانشاه(ف)ايوان پور مريم2422از دوم4396618كرمانشاهجوشقاني محمدسعيد3

32از سوم14976800كرمانشاه(ف)افتابي مريم3323از سوم4447325كرمانشاهحقيقي زهرا4

34از سوم15806823كرمانشاه(ف)ياوري فاطمه3224از دوم4907201كرمانشاهسليمي سجاد5

34از اول4987079كرمانشاهمرادي علي رضا6

19از مهر946614ايالمغديري مسعود5525از راهنمايي5697019كرمانشاهعباسي اميررضا7

65از اول1467330كامياران(ف)ويسي سبحان3526از دوم6126813كرمانشاه(ف)سيفي سعيد8

55از دوم1537098سرپل ذهابييالقي عابدين5627از دوم6267060كرمانشاهاقامجيدي احسان9

26از تابستان1797202سرپل ذهاباحمدپور قدرت اهلل2528از سوم6416745كرمانشاهرضايي متين10

18از مهر2047145پاوه(ف)فيروزي ارشد3629از سوم6466871كرمانشاهقبادي راد حسين11

101از راهنمايي2217148كاميارانولدي ياسر3130از سوم6797067كرمانشاهاميري شاهين12

62از دوم2256431پاوهاحمدوند زكريا3731از سوم8117377كرمانشاهنورايي نگين13

46از دوم2277070سرپل ذهابكشتمند زهرا2032از مهر8367152كرمانشاهسلطاني ستاره14

49از دوم2497072نورآبادچواري رضا5133از دوم8676826كرمانشاهاحمدي اميرحسين15

65از دوم2656835سرپل ذهابنيريزي زهرا3634از دوم9627313الشتر(ف)رضايي احمد16

18از مهر2677001روانسر(ف)رحماني يحيي3535از اول9677136كرمانشاه(ف)صديقي رضا17

20از تابستان3576998كوهدشت(ف)هاشمي رجا راضيه1236از دي9877083كرمانشاه(ف)مرادي دياكو18

66از راهنمايي3936849كوهدشتصيفوري نژاد خاطره737از مهر10636674كرمانشاه(ف)محمدي مريم19

57از دوم5996750نورآباد(ف)سبزيان مرادابادي فاطمه38

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز7 نفر از تابستان سال چهارم و 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان24  نفر از راهنمايي ،3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19: (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 کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 51از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر27:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون37: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 51 تعداد قبول شدگان کانون 6750 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 2منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه--پزشکي

267  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1102  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2021 : (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 سوم9207022سنندجسواري سارينا4018از سوم2287254همداناميريان عرفان1

71از اول9316775ساوهسميعي پور پريسا3419از سوم2867041ماليرقياسوند محمد2

52از دوم9906936سنندج(ف)عبدي هاوژين6020از دوم2997260ماليرگل قيصري حسن3

54از دوم10716702همدان(ف)محمدي ستاره1921از مهر3367243همدانكريمي بيامه كيانا4

75از اول11116852ساوهگلشن ريحانه4722از دوم3747190همدانسلطاني حبيب محمدسينا5

47از دوم11256761همدانعطايي كمال زهرا5123از دوم4097099همدانعباسي علي6

82از اول4167378نهاوندموميوند محمد7

40از سوم1297253ايالممحسني نژاد محمدرضا3424از سوم4367201دارابقمري پور محمدجواد8

13از آبان1427279آبدانانحسن پور كامياب2125از تابستان4646945همدانسيفي عرفان9

80از اول1497314مريوان(ف)دهدار مبين7826از اول5027331سنندجابراهيمي سهند10

73از اول1956941ديواندره(ف)نصيري كيله كبود زانيار4427از دوم5257216همدانعبدالرسولي محمدحسين11

59از دوم1976668قروهاحمدي اميرحسين6628از اول5517146همدان(ف)بابايي مهرشاد12

49از دوم2237312قائنحسن پور زهره5629از دوم6107345همدانهمداني مسعود13

49از سوم2446967قروه(ف)اييني علي2530از تابستان6396922بروجردبيات محمدمهدي14

16از مهر3056812ايالماكبري حديث1931از مهر6467145ساوهكريمي اميد15

58از دوم4796612كامياران(ف)فاتحي ژينو9732از راهنمايي7517066بروجردمهرابي كيميا16

39از دوم6086786سقز(ف)خضري سحر5133از دوم8906838همدان(ف)هژيركمال مريم17

20از تابستان6136765مريوانمرادي اسرين34

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 43از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

.ج، دانش آموزاني که جزء سهميه ي مناطق نبوده اند. 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز4 نفر از تابستان سال چهارم و 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان26  نفر از راهنمايي ،1 :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؟ 

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

479  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 920  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1895 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر27:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون48: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 43 تعداد قبول شدگان کانون 6838 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

38از سوم5277011يزداميني هادي4622از دوم2597224شيرازشريفيان اميد1

57از دوم5417327مرودشتاحمدي محمدامين723از مهر2607385تهرانسلماني اسماعيل اباد علي2

67از راهنمايي5656971سيرجانزاهدي محمد2024از سوم2607379تهرانسلماني اسماعيل اباد علي3

14از مهر5996779يزدميرحسيني احمدرضا2025از تابستان3127098مشهدجعفري كاخكي اميرمحمد4

32از سوم6207147يزدبيك امين2226از تابستان3286915شيرازكشت كار عليرضا5

38از سوم6297354يزدسلطاني محيا1827از تابستان3386756شيرازكماليان اميرحسين6

46از سوم6687327يزددهقان بنادكي سحر2428از تابستان4536674شيرازحيدري محمدجواد7

79از راهنمايي7297024گنابادرجبي مقدم نوقابي فايزه6229از اول5236938اصفهانغالمي قراتپه پريا8

66از دوم7367030كازرونهمتي زينب2030از تابستان5447390شيرازحسيني الهام9

17از مهر8526925يزدجوكارخانقاه مهال2131از تابستان5836995اصفهان(ف)علي زاده عرفانه10

67از اول8657049نورآباد ممسنيطاهري اصل غزل3232از سوم6137030شيراز(ف)قدرتي ليال11

17از تابستان8716412بروجنيعقوبي مهشاد1633از مهر6156801اصفهاناميني هرندي محدثه12

57از دوم8847292يزد(ف)ميرجليلي سيده فاطمه1634از مهر6306925اصفهاناميني هرندي مطهره13

58از دوم8947126گناباداسماعيل نيا عادله35

28از سوم9117010بروجن(ف)بيگي بروجني گلشن1936از تابستان2907286زارچشمس الديني زارچ علي14

23از تابستان3427226يزداقايي ميبدي زهرا15

36از سوم1626789شهربابكجمال پورشهربابكي علي1237از مهر4076468يزدكريم نژاد مهران16

37از سوم2526837مهريزشفيع بغداداباد محمدصالح4138از سوم4247363يزددشتي رحمت ابادي علي17

11از مهر4416444يزدرضوي سيدمهدي2339از تابستان4647187يزدخياطيان يزدي زهرا18

38از سوم4996828مهريزدهقان زهره4140از دوم4817082اردكاناعرافي مهال19

62از دوم7196775مهريزدهقان منگابادي نجمه4241از سوم5127386مرودشتدانشمندي علي20

13از مهر5246790يزدارمي سجاد21

 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 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز8 نفر از تابستان سال چهارم و 10,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان21  نفر از راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (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 کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 51از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر23:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون34: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 51 تعداد قبول شدگان کانون 6801 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي يزد--پزشکي

499  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 852  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 583  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 1728 : (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

47از سوم9106862نيشابورصومعه مهسا119از تابستان4277117تهرانجعفري شايان1

49از دوم9287014اسالم شهررحمتي علي3510از سوم4566900تهراناخوان ماسوله رامتين2

18از مهر9566895فرديس(ف)دوروزه نيلوفر1811از مهر4837228تهرانباقري نيما3

47از دوم9786861شهركرد(ف)حبيب اللهي فاطمه1812از مهر6796712تهرانخسروي نجات شكيبا4

13از آبان9887010كرج(ف)اخوندي هانيه2013از آبان7086505تهران(ف)فتحي هانيه5

15از مهر10457017شيراز(ف)صالحي سارا14

60از دوم10517144عجب شير(ف)پويان فر شيوا3115از دوم4686976شهريارعزيزي قزل درق ياشار6

28از سوم5977515ساريخالقي نسب اميرمحمد7

82از اول11087040شهر قدسحسيني مصطفي1516از تابستان8966914كرجاسفنديارپور ايليا8

 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 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز6 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان8 :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؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر8:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون31: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 24 تعداد قبول شدگان کانون 6862 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )کرج نيمسال دوم- دانشگاه علوم پزشکي البرز --پزشکي

1045  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 806  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 2223 : (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

67از دوم10046619بهبهانخشوعي بهنوش2021از تابستان3647311اصفهانطالبي سيدكاميار1

51از دوم11666712اهوازصباغان شايسته2222از تابستان8726778اصفهانسائري مهديه2

75از اول11917148خرم آبادگودرزي مهر ليال1623از مهر11356787شيراز(ف)رفيع فاطمه3

46از دوم11996589اهوازدرويش نژاد رضوان24

64از دوم12356933دزفول(ف)رمي بهناز3725از سوم3057170اهوازهاشم پور مرتضي4

40از دوم14016969اهوازهاشم پور اناهيتا7426از راهنمايي3707112بهبهانرفيعي عليرضا5

13از تابستان14296839اهوازوزيري اسفرجاني فاطمه1827از مهر4267286اهوازمظفري اورگاني محمدرضا6

16از مهر15086413بهبهان(ف)حقيقت بين عاطفه3328از اول4527134اهوازحنطه زاده رضا7

34از سوم15316406اهواز(ف)شيرزاده سمانه1929از سوم4667263اهوازحويزاوي حسام8

39از سوم5436958اهوازخسروي حسين9

46از اول1317151آبادانبهرامي مقدم حسين4630از سوم6737007نورآباد ممسنيياراحمدي عليرضا10

83از راهنمايي1486970اميديهاقاجري معراج10831از دبستان6766760بهبهاناصفي مبين11

24از تابستان1747055مسجدسليمان(ف)مهمدي كرتاليي مصطفي3132از سوم6786955اهوازامامي فروشاني سيداشكان12

92از راهنمايي2147158دهدشتفتحي صادق9233از راهنمايي7086866خرم آبادميرزايي طاقي روزبه13

39از سوم2377008ايذهاسمعيل وندي زهره5134از دوم7477089كازرونعباسي عليرضا14

59از دوم2506873باغملكعبدالعلي زاده ابوالفضل2735از سوم7507070اهواز(ف)جرفي محمد15

42از سوم2796804آبدانان(ف)رشيدي هانيه6236از دوم7567461خرم آبادزارع مريم16

45از سوم2886586دره شهرخدامرادي معصومه3837از دوم7627341اهوازشمشيري عليرضا17

69از دوم4866910پاوه(ف)محمدي منا5838از دوم7717206بهبهاناحمدي طباطبايي سيدعلي18

55از دوم5726387دورودصادقخاني ياسمن9939از راهنمايي8007245بهبهان(ف)بهادري علي19

71از اول6266642دورودخجسته مژگان6340از اول8316976اهوازمعيدي هليا20

 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 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز3 نفر از تابستان سال چهارم و 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان27  نفر از دبستان و راهنمايي ،6 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون21 : (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 کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 58از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر33:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون49: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 58 تعداد قبول شدگان کانون 6787 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز نيمسال اول--پزشکي

486  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1235  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 872  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 2521 : (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

35از سوم6766751اروميه(ف)دست شسته ارش4819از دوم3247336تبريزعبداللهي محمدمهدي1

64از اول6977135ديواندره(ف)مراديان هوشمند8320از اول3956989تبريزدوستار علي2

65از دوم8407245خويليثي فريما5821از اول4277107تبريزكاظمي زادنامور عرفان3

38از دوم11536640بنابشكورزاده اي الر5122از دوم4307041تبريزغيابي روزبه4

84از اول12306971خوي(ف)موسوي نژاد زهراسادات3823از دوم4377199تبريزارمان منش فراز5

51از دوم12886786مرند(ف)غفاري مرند سيما6724از اول5086907تبريز(ف)فرجي اميررضا6

65از اول13816881اروميهرحيمي هاله6225از اول6647166تبريز(ف)ديوبند ارزو7

50از دوم14406679اروميهخدادادي زهرا4426از دوم7357226تبريزصادقي كيميا8

37از سوم8506327تبريزرحيمي فايزه9

41از دوم1046885سقزرشيدزاده مهرداد3127از دوم8996831تبريزنعيمي كوزه كنان صبا10

18از آبان1276928پيرانشهر(ف)شريفي فرد ابوبكر4928از دوم10197226تبريزميرزهره سيده طرالن11

112از راهنمايي1337121سقز(ف)رحيمي سراجگاه سامان29

44از دوم1837081هريسفخيمي هريس مجيد3630از سوم2487093اروميهبوشهري پانيذ12

37از دوم2096839سلماستيموري سلماسي احسان5331از دوم4926948مرنددين پژوه نيما13

18از مهر2117138هشترود(ف)توري حميدرضا12032از دبستان4976795اروميهيزدي زاده سروين14

93از راهنمايي2616740قره ضياءالديننامدار مهديه5333از دوم5037084مراغهوثوقيان مهدي15

29از سوم3656794شبستراستادي فاطمه3634از سوم5107276اروميهمحمدي عرفان16

60از دوم4116968اهراسدي مريم2435از تابستان5337390خويمحبوبي عطا17

45از دوم6396910اروميهارنك پور محمدمهدي18

 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان29  نفر از دبستان و راهنمايي ،3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 52 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 43از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر32:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون52: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 43 تعداد قبول شدگان کانون 6831 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

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

365  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1230  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 899  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 2427 : (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

40از سوم8476642بابلسرپورحيدرخشكرودي حسن5839از دوم4677165تهراناسماعيلي دانيال1

72از راهنمايي8606840تربت حيدريهنصرطاهرابادي محمدجواد1640از مهر7126989تهران(ف)رحماني سيدمحمد2

52از دوم8637235آملجعفرزاده نيلوفر41

54از دوم8696737بجنوردعيدي مارال4042از سوم807323بابلفيروزجاييان گلوگاه اميرحسين3

19از مهر8747017نوشهرلهراسبي نيچكوهي فاطمه7143از دوم1447306بابلرضايي مجد سيداميرمحمد4

34از سوم8906608بابلمحمدپورمير اميررضا6044از دوم1907500بابلمسيبي كشتلي فاطمه5

31از سوم9027110آمل(ف)كاالشي مختار13945از دبستان1967431آملمجدد احمدرضا6

49از دوم9226863قوچانملكوتي نژاد فاطمه1546از مهر2307308بابل(ف)يداله زاده چاري اميريونس7

40از سوم9606691بابلبياباني مقدم مهديه7247از اول2527309بابلسرنيك بخش ذاتي كاميار8

20از تابستان9656527آملحسيني سيداميرحسين4048از دوم2617136آملاسكندري شيداهلل9

19از مهر9716950قائم شهر(ف)مقيمي تيلمي مهرشاد3649از دوم3967671آملقاسمي درزي محمدعلي10

39از سوم9736832آملامامقلي نژاد حسين6250از دوم4217217نوشهرقمي اويلي مهدي11

16از آذر9786826سبزواربهرامي اميرمحمد4551از دوم4326910بابلعيسي نژادگتابي محمد12

38از سوم9996948چالوسفاندر علي4052از سوم4616955آملحسن پور اميرحسين13

21از تابستان10256729گرگانيازرلو سحر6453از دوم4777027بابلهاشمي كرويي سيده سپيده14

24از تابستان10837225سبزوارصاحب الزماني الهام8454از راهنمايي4807590بهشهرحقوقي فرد كيانا15

34از سوم10886710بجنورد(ف)فيروزنيا پريا6255از دوم4867243بابلواليي كبريا حسين16

48از دوم11486964نورواعظزاده كوثر5656از دوم5047039بابلسرغفاري همداني سيده هليا17

50از دوم12447078نوشهرعبدي صدف5957از دوم5156846قائم شهرحبيبي چالي نيما18

56از دوم12527033آملرمضان زاده فايزه9458از راهنمايي5397081بجنورددژكام پوريا19

51از دوم13936688بابل(ف)ملك افضلي ياسمن5859از دوم5437232آملاميني اميرحسين20

65از دوم14466830اميركال(ف)پوشيده حانيه3960از سوم5467299بابلرسول پورروشن مريم21

47از دوم5857121آملخسروي الريجاني علي اكبر22

58از دوم1157035گنبدبهنام زاده ماريه3861از سوم6217379بابلزماني ژينا23

27از سوم1187135علي آبادكتولدنكوب علي6662از دوم6247388قائم شهراسدي كفشگري اميرحسين24

40از سوم1957513نكااحمديان مصطفي4063از سوم6327111بابلسرعلي نژادتيلكي اميرحسين25

70از دوم2016805ماسالصالحي شايان5564از اول6597003بابلخليلي شايان26

26از تابستان2246928گاليكشخسروي حسين6565از دوم6617194بابل(ف)رمضاني عليرضا27

33از سوم2306629گنبدصبوري راد عاليه4166از سوم6796929بابلجانبازي فاطمه28

34از سوم2447180كردكويكمي عارفه4967از دوم6867104آملصدرزاده علي29

110از راهنمايي2726959گنبد(ف)نصرابادي حسين5568از دوم6957242بابلسررضاپور نسيم30

45از سوم3056659گنبدعطانيا الميرا5169از دوم7616811محمودآباد(ف)نظري كوثر31

33از سوم3306952علي آبادكتولزنگانه محمدمعين4470از سوم7687139آملحاجي اندواري محمدامين32

42از سوم3726723بجنورد(ف)الهي مريم1871از مهر7856487قائم شهرمشهدباني اسكندركاليي اميرمحمد33

81از اول3796729آزادشهر(ف)زماني فاطمه5572از دوم8086882بابلپورتقي محمديوسف34

56از دوم3896758گنبدحاجي حسيني علي5373از دوم8146821كاشمرمحمدحسيني عليرضا35

17از مهر3936864بندرگز(ف)عسگري الهه4474از سوم8226863بابلزرين فر سروناز36

11از آبان4606300كردكويحسيني الريجاني سيده زهرا3575از دوم8316760آمل(ف)محمدي سيدمحمدحسن37

53از دوم8346550نيشابور(ف)بشارت عليرضا38

 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 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز8 نفر از تابستان سال چهارم و 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان58  نفر از دبستان و راهنمايي ،5 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون21 : (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 کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 84از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر63:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون47: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 84 تعداد قبول شدگان کانون 6821 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي بابل--پزشکي

379  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 960  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 712  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 1999 : (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

19از تابستان9736899الهيجان(ف)گلچين پورليلي مجتبي5822از اول4886692مشهدايت اللهي اميرعلي1

34از سوم9906734تاكستان(ف)رحماني كاوس6523از اول5856937شيراز(ف)اميري مهدي2

19از مهر10736707آبادهسلطاني مهرزاد1824از مهر5906930تهرانپورابراهيمي اميرحسين3

17از تابستان11487012تنكابنعلي پورتكامجاني نسيم1825از تابستان6576832تهرانرست معين4

76از راهنمايي11616715الهيجان(ف)پرهيزكاراستانه ماه ديس1726از آبان6876958تهران(ف)سجادي هزاوه سيدمحمدرضا5

38از سوم11916957رامسرسليمي قشالق محمدبيگ مهسا2027از سوم7776326تهران(ف)مصطفوي سيدمحمدحسين6

96از راهنمايي12486629كوچصفهانابراهيمي خناچا الهام1828از مهر8406773تهرانشهرياري فاطمه7

18از تابستان13446721رشت(ف)انزاني صبا1929از تابستان8526841تهراناسماعيلي كاكرودي كتايون8

110از راهنمايي13487232تنكابنجنت اماني مايده2030از تابستان10177244تهرانغالم رضايي سپيده9

69از راهنمايي13526883رشتمودب زهرا1531از مهر10747183قادراباد(ف)نيكنام سيمكاني رويا10

46از دوم15006969رشت(ف)پورنصراله حاجي سرايي پريماه3032از سوم10857270اصفهانجديدي فاطمه11

24از سوم15286866رشتبخشنده رحيم ابادي اميتيس33

33از دوم6296993اردبيلجهانشاهي علي12

45از سوم2386925حويقكيومرثي سعيد13334از دبستان6667119الهيجانسيرتي سهيل13

59از اول2817070رامسرپروانه علي1135از بهمن7127069رشتفرح بخش كركان ياسين14

61از اول2846885الهيجان(ف)پورمهر اميرحسين8136از اول7277144رشتخسرواني عليرضا15

32از سوم3156813ياسوجعزيزي احمدرضا3737از سوم7396976رشت(ف)صفرنيازيدهي پدرام16

47از دوم3227336رودبارمنجيل(ف)حبيبي گلنگشي محمدرضا2938از سوم7586563رودسرپورحسين روشن ابوالفضل17

81از راهنمايي3247079مشكين شهرچاكري خياوي عارف6339از اول7646875مرودشت(ف)زارع محمد18

53از دوم6637271تالشجعفرياني جوكندان مهسا1840از مهر7826834اردبيل(ف)ابراهيم پور محمدرضا19

32از سوم7556928املش(ف)نورايي فر زينب4741از سوم8986929رشتنصراله زاده نيما20

53از دوم9347080الهيجاندانش ميركهن سيدحسام الدين21

 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 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز7 نفر از تابستان سال چهارم و 6,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان22  نفر از دبستان و راهنمايي ،6 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (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 کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 50از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر28:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون43: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 50 تعداد قبول شدگان کانون 6832 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )رشت نيمسال دوم- دانشگاه علوم پزشکي گيالن --پزشکي

663  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1344  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1017  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 2766 : (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

18از مهر7417255شهريارتحويلداريان پدرام5216از دوم4717105تهران(ف)صفوي شايان1

130از دبستان7647073بروجن(ف)يعقوبي مريم1217از آبان5187027تهرانسرخان پورسرابي احسان2

45از سوم8097085قزوينخدابخشيان خوانساري برديا1318از تابستان5366581تهرانچوگل غزل3

41از دوم8126708بروجنستاربروجني پرهام1719از سوم5906272تهرانروزبهاني نيكو4

51از دوم8476793تهران(ف)ترابي نژاد سام1420از مهر6467000تهرانباباطاهر علي5

37از سوم8736781قزوينصفي پورپاكدهي مرتضي4021از دوم8626939تهراناموزگارحسيني صبا6

11از مهر8846470كرجشيرمحمدي محمدرضا2822از دوم8756729تهرانخدايي كيميا7

45از سوم10397196ابهرميرزايي فايزه23

45از دوم13357433قزوين(ف)توكلي الموتي فاطمه6224از راهنمايي5216980قزوينمرداني كسري8

17از مهر13696561كرجروحي سحر7225از اول5457116ميانهكاظمي ميالد9

81از راهنمايي6127308قزوينساداتي رودسري سيداميرحسين10

60از دوم5536916آبيككرم لو زهرا3626از سوم6326714قزوينمحلوجيان كيميا11

56از دوم7816646نظرآباد(ف)بيك پور محمد5627از دوم6466818قزوينشريفي مهدي12

24از تابستان8386416نظرآبادحسين لو پيمان1828از تابستان6506898قزوينحيدري خواه پاشاكي اميرحسين13

55از دوم8716690تاكستان(ف)طاهري گل نوش7929از اول6546477قزوينرنجبر محمدرضا14

50از اول6986624مراغهحمدي حسين15

 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 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز5 نفر از تابستان سال چهارم و 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان18  نفر از دبستان و راهنمايي ،3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (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 کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر21:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون43: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 37 تعداد قبول شدگان کانون 6646 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي قزوين--پزشکي

838  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 873  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 862  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 2419 : (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

28از سوم6636905كاشانصادقي علي2318از سوم4106896اصفهاناشراقي رضا1

39از سوم7046926كاشانمعبودي مريم سادات2219از سوم4457174اصفهانافشاري محمد2

62از اول7606517اشكذركبيرپوراشكذر محمدحسين4020از سوم4516901اصفهانمسجدي خوراسگاني مهدي3

51از دوم8506705يزدقانع ايمان1821از مهر5316526اصفهانشريفي محمد4

44از سوم8906898كاشان(ف)طباطبايي بيدگلي سيدمحمدامين4322از سوم5467165اصفهانشجاعي خان ابادي عليرضا5

42از سوم9007184كاشانطاهري پور مهديه3423از سوم5927160اصفهانعلوي برازجاني سيدسبحان6

58از دوم9427064كاشان(ف)رشيدي ياسين1524از مهر6307124اصفهانصابريان محمد7

43از سوم9466995كاشانخادمي فاطمه1725از مهر6676256اصفهانكاظم زاده فاطمه8

41از سوم9466865شاهين شهر(ف)اعاليي بيرامي فاطمه1526از سوم6776649اصفهانرناسي فرزاد9

20از مهر10516467كاشانمزرعتي حسنارودي ميثم1827از تابستان7156980اصفهانعطايي كچويي كيوان10

11از آبان11816989شهرضابراهيمي پرنيان4028از دوم7306746اصفهان(ف)زماني فرد محمدمسعود11

38از سوم12076696آبادهصفي خاني فاطمه6229از دوم7547182اصفهان(ف)جنت مكان اصفهاني زهرا12

25از تابستان12246849يزدگل ريحانه1530از آبان8826653مكاتبه اينايل ثمين سادات13

32از سوم9676464اصفهانرفيعي شقايق14

55از دوم6926686فريدونشهرميكالني مهدي31

53از دوم7146461لردگان(ف)اميري ابراهيم محمدي احسان2032از مهر1997320كاشان(ف)محمدزاده ارمكي سجاد15

29از سوم12696625تيران(ف)رضوي زهراالسادات3133از سوم6186916كاشانگيوكاشي عليرضا16

24از سوم6366632كاشانصالح علوي اميرسينا17

 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز7 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان24 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 33 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 40از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر24:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون33: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 40 تعداد قبول شدگان کانون 6632 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي کاشان--پزشکي

1269  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1181  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 754  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 2427 : (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

49از دوم12726893اروميهخرسندي حميدرضا3125از سوم2786553تبريز(ف)جديري اقايي اميرحسين1

45از دوم12827101اروميه(ف)تيموري تپه عليرضا4926از دوم7516628تبريزسيدشنوا رضا2

20از تابستان12906236اردبيل(ف)محمدي زهرا5227از دوم7677040تبريزشاه محمدي فريد فرشاد3

60از اول13276495خوي(ف)احمدي هادي5528از دوم7796718تبريزطالبي اي سان4

31از دوم13766688اردبيلمحبوبي پريا5529از دوم8926870تبريزاكبرپوران بدر دانيال5

107از راهنمايي13796969اردبيل(ف)قرباني روغني ايدا4830از دوم11876632تبريزرحيمي ايلخچي نگين6

89از راهنمايي15906838اردبيلعلي اكبري ساينا8931از راهنمايي11986645تبريزجوانشير كيميا7

172از دبستان16306618آستانه اشرفيهصالح جاللي استانه سپيده3532از سوم12356461تبريزگلي فايزه8

38از سوم16876395رشتمحمدي اميركياسر محدثه33

26از دوم17306647رشتميرغفاري سيده فاطمه5134از دوم1397520اردبيلضيابخش كلخوران عليرضا9

35از سوم17646517اردبيلشاه محمداردبيلي هانيه5335از دوم4377228اردبيلپناهي زاده رضا10

70از راهنمايي4597311اردبيلاكبري مهدي11

84از راهنمايي2296967نقده(ف)اميرعابدي سارا8836از راهنمايي5537427اردبيلعسگرزاده علي12

72از اول2666884سرابنيري بجندي سيدميالد5037از اول5827159اردبيلجعفري زمان رضا13

21از مهر2686605خلخالخياطي كيوي محمدرضا5938از اول6086822اردبيلرستمي اصل كويجي محمد14

70از دوم3607038شوطفرازمند پيام9239از راهنمايي9316609ملكانجودي مجيد15

92از راهنمايي3657058عجب شير(ف)موذن علي5440از دوم9527095اروميهاحمدي رضا16

74از اول3767307پيرانشهر(ف)محمودزالي پويا8441از راهنمايي9606804اردبيل(ف)اخوان محسني سينا17

118از راهنمايي3987058پارس آباد مغانپورقلي ايالر مهدي3542از سوم9816704اردبيلنژادجوادابي بيگلو مهدي18

77از اول4236480بوكان(ف)وطن پرست ايراني سعيد5943از راهنمايي9996719اردبيلجعفري كفاش محمدهادي19

90از اول5816987شاهين دژبهرامي اياتاي3244از سوم10227014اردبيلاقايي فاطمه20

63از دوم6187080سرابجواني زينب3445از سوم10547533اردبيلروشني خياوي مريم21

54از دوم6556831هشتروداكبري عارفه5946از دوم11756844خويصدرايي محمود22

65از دوم6626934ملكانمقتدرمباركي سميرا5747از دوم11917059اروميه(ف)رشيدي شاهين اباد نيما23

72از اول12607079خويسيداشرفي شهريار24

 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 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان33  نفر از راهنمايي ،12 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون20 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 62 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 61از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر45:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون62: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 61 تعداد قبول شدگان کانون 6645 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي اردبيل--پزشکي

618  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1379  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1198  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 3307 : (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

64از دوم11377009همدان(ف)خاورزميني حانيه4116از دوم5677387سنندجميراحمدي ارمين1

47از دوم11836919همدانسليمانيان سارينا2417از تابستان7116926همدانشريفي علي2

53از دوم12036974تويسركان(ف)اسكندري مريم11318از راهنمايي7277074سنندج(ف)محمدي شايان3

49از دوم12356694همدانمحمدي نيلوفر2619از تابستان7346863مكاتبه ايپرنيان پور پويا4

48از اول12466630همدان(ف)نوروزي مريم4920از دوم7537222ماليرمرادي مصطفي5

57از اول14756485همدانمومن نوشري پرنيان4021از سوم7746622همدانگل محمدي فواد6

104از راهنمايي14856836مالير(ف)احمدي زهرا4222از سوم8146929خرم آبادعبدالهيان اميررضا7

46از سوم15526792بروجنغضنفري بروجني مهشاد4023از سوم9857230گلپايگاناخوندي نيلوفر8

37از دوم9906891نهاوندرجاييان عليرضا9

43از دوم2546922الشتربرخورداري كرم اله ساسان4524از راهنمايي9996644كرمانشاهحجت خواه سيدعلي10

43از سوم2597157قروهقادري وحيد6625از اول10367040داراب(ف)كرمي اكبر11

59از اول2827274ديواندره(ف)حسيني سيدسامان6026از دوم10437080نورآباد ممسنيبازيار رضا12

26از تابستان4766916گنبدميرادي ارتادخت8127از راهنمايي10556782ماليرپاك بين شكيبا13

19از مهر7046476كاميارانباتماني فاطمه4028از سوم10576928كرمانشاهنيري حامد14

39از سوم7166609ديواندرهركاب دار شيما3529از دوم10676689كرمانشاهنريماني جاويد روزبه15

20از تابستان8086759اسالم آبادغربكريمي نيلوفر30

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان21  نفر از دبستان و راهنمايي ،4 :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؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 38از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر25:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون48: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 38 تعداد قبول شدگان کانون 6694 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 2منطقه ي 

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

808  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1203  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2565 : (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

27از سوم11146621شيرازاميدي مهديه3319از سوم3106958شيرازعباسي محمدرضا1

23از تابستان3817326شيرازجوكار مهدي2

45از دوم6667183فسافوالدچنگ زهرا1320از مهر4606805شيرازستايش علي3

87از راهنمايي8017038فساقاسم زاده نگين4721از دوم5196620شيرازكواري امين4

23از تابستان8126631فسانادري نوبندگاني عليرضا3722از سوم5417246شيرازولي بيگي اديب5

19از سوم9696948فساكرم نژاد فاطمه2923از سوم6087030شيرازسليماني ميگلي محمدسعيد6

45از راهنمايي11316989فسا(ف)نظري خواه عاطفه2524از تابستان6126804شيرازاجرايي عليرضا7

88از راهنمايي16307026اقليد(ف)مسعودي الناز1825از مهر6376760شيرازغظنفري شبانكاره محمد8

40از سوم6436884شيراز(ف)نصيري شيراز انسيه9

35از سوم2416899ياسوج(ف)افشار الهه1826از تابستان6487081شيرازهاشم پور متين10

19از مهر3446949زرين دشت(ف)قباديان ندا2027از تابستان6696452شيرازبزمي سينا11

108از راهنمايي3477112ياسوج(ف)سي سختي سعيد3228از سوم6836778شيرازفرماني مريم12

17از مهر3656608سوريان/بوانات عبدالهي الله4529از سوم6896860شيرازفقيه فرزانه13

32از سوم5356824سروستان شيراز(ف)بابايي سروستاني محمدحسين2630از سوم7277007شيرازاسديان كسري14

102از راهنمايي6006755دهدشت(ف)جهان كهن پوريا2831از سوم7496722شيرازاكبري اميررضا15

61از اول6026871ياسوج(ف)راستيان نسب فرشاد2932از سوم7766908شيرازحيدرعلي زاده حقيقي رضا16

33از سوم6156903فسارحمانيان سارا2333از سوم9246758شيرازشمس شيما17

17از آبان6286447سوق دوگنبدان(ف)راهدان داريوش1634از تابستان10146851شيرازموسوي سيدجاللي مريم سادات18

80از راهنمايي6366928برازجانرضايي حسن35

47از دوم7516837زرين دشت(ف)خسرومنش فاطمه36

 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 کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 48از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

.ج، دانش آموزاني که جزء سهميه ي مناطق نبوده اند. 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز5 نفر از تابستان سال چهارم و 6,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان19  نفر از دبستان و راهنمايي ،6 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي فسا--پزشکي

636  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1630  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 776  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 3278 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر25:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون38: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 48 تعداد قبول شدگان کانون 6758 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

16از آبان14636279بابلحالل خورميركاليي پارسا415از سوم10016946مشهدنيك كرتان ارزو1

49از دوم14756879علي آبادكتولشيخ نظري سينا386از سوم10466872مشهدوطن خواه ابوالفضل2

17از آبان14896361قوچانمهرافشار معصومه7

36از دوم9567138كاشمرغفراني فاطمه3

59از اول13936865بجنورد(ف)عمارلو فاطمه4

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان5 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 36 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون36: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 6361 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )بجنورد نيمسال اول- دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي --پزشکي

1475  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3050 : (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

10از تابستان9946968كرجپورمظاهري محمد5724از اول6716781تبريز(ف)محمديان محمودجيق سجاد1

110از دبستان10046839ابهرطارمي سياوش7325از راهنمايي6936973تبريز(ف)اسالمي زرنق ساالر2

46از دوم10167065اروميهمحرر محمد6226از دوم7216669تبريزعالم سپهر3

23از تابستان10577152قزوينعبدالمطلبي اميرحسين3727از سوم7836572تبريزمحمودي پوريا4

104از راهنمايي10856705الهيجانپورصفرششكلي حسين1728از تابستان8106989تهرانصبوري سلوط رضا5

49از دوم10886406رشترحمدل علي1229از مهر9446504تهرانواعظي مريم6

47از دوم10947038خوي(ف)جاللت پارس عليرضا5130از دوم9706593تهرانرييسي زهرا7

86از اول10966809خويروشن بهمن6531از اول9956714تهراناقارفيعي ناديا8

88از راهنمايي11077377ميانه(ف)طالبي تركماني ساالر2832از سوم11526991تهران(ف)اميني زهرا9

37از سوم11816787قزوينسعيدفر مهشاد1933از سوم12406464تبريز(ف)عظيمي فرناز10

46از سوم11836996ابهرنجفعلي سحر34

63از اول16366642زنجانجليل زاده صدف5235از دوم4697285مرندديده باني ماليوسفي محمدامين11

42از دوم17246862قزوين(ف)قاسمي خلج نژاد فايزه5536از دوم5296920زنجاننجفي عليرضا12

45از سوم17586816تويسركانصلح ميرزايي زكيه4537از دوم5577081زنجانمختاري علي13

36از سوم17706797قزوينشهبازي كيميا4438از دوم6236961زنجاننيكخواه بهرامي كيوان14

57از اول6616959زنجان(ف)قره داغي اميرحسين15

56از دوم1087129مياندوآب(ف)اردشيري پويا3839از سوم7877018ميانهناوكي مسعود16

22از سوم1757319ملكانبيرامي امين4040از سوم8037125زنجانيادگاري زهرا17

103از راهنمايي1946883در گزكرمي تبريزي پارسا3741از سوم8446710مراغهعبدالعلي نجدي ورجوي سپيده18

52از دوم4636906خدابندهعباسي عاطفه9842از راهنمايي8577094زنجان(ف)عباس نژاد دانيال19

44از سوم5956628تاكستانمحمدخاني محدثه1743از تابستان8697108زنجان(ف)مرادلو زهرا20

57از دوم6486380هشتگردمفتاحي زهرا5144از دوم9047340عجب شيرگوهري احسان21

23از تابستان10846391تاكستانصفرخانلو مجتبي1145از مهر9256791زنجانقباديان كورش22

32از دوم9296390زنجان(ف)يوسفي شمسي23

 آزمون19 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 48 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 58از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

.ج، دانش آموزاني که جزء سهميه ي مناطق نبوده اند. 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 5,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان32  نفر از دبستان و راهنمايي ،6 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي زنجان--پزشکي

990  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1282  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1152  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 2928 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر38:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون48: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 58 تعداد قبول شدگان کانون 6669 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

45از سوم1436450بانهمينايي ماهان1817از مهر12916349تبريز(ف)محمدي تپه زهرا1

99از راهنمايي2847329پيرانشهر(ف)رسوليان محسن18

54از دوم3027537سقزمحمدپور مبين3519از سوم5596946سنندجمرادپور بابك2

44از سوم3047034سنقرپيره سيدحسين8120از اول6517209سنندج(ف)زندي پويا3

43از سوم3236996پيرانشهر(ف)احمدي خضريان حسن5821از اول7207168سنندج(ف)ملكي ايمان4

81از اول3326797مريوانزارعي سامان4322از سوم8256800سنندجمحمدي ثنا5

86از اول3407215جوانرودبهرامي فواد6323از اول8816937سنندجساالرفاتحي فريد6

54از دوم3506778سقزسيه كيومرث3824از سوم9136821سنندجچراغي مجتبي7

62از دوم3806921بانه(ف)فروزش ازاد3425از سوم11616788كرمانشاه(ف)محمدنژاد اميررضا8

80از اول3936862جوانرودكريمي مبين9326از راهنمايي11786499تنكابن(ف)ابهري الناز9

41از اول3976927جوانرود(ف)قادري اسماعيل6727از اول16247034اردبيل(ف)حيدرزاده معصومه10

13از سوم4016740سردشت(ف)كاله هادي9028از اول17736846تنكابن(ف)ذبيحي شقايق11

59از دوم4036989جوانرود(ف)خسروي قانع6929از اول18396649بابلفالح خورشيدي فاطمه12

56از دوم6406973سقز(ف)كرميان بهاره1930از تابستان18416518كرمانشاهباباجاني فاطمه13

19از تابستان8386491اسالم آبادغربايواني رويا1931از مهر18796907الوند(ف)حسيني سيده بهاره14

47از دوم18796774اروميه(ف)ايريلو ثنا15

35از سوم1377371جوانرود(ف)محمدي علي16

 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 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان25  نفر از راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (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 کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 40از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر27:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون53: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 40 تعداد قبول شدگان کانون 6649 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 1منطقه ي 

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

403  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1841  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3812 : (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

38از سوم10227207بابلپورحسين ميري حسين2012از تابستان5896553تهرانحسين ابادي اميرحسين1

35از سوم10376516اراكرفيعي مهسا1513از مهر7996699تهران(ف)االلي محمدرضا2

46از سوم10797037اراكمعصومي پويا زينب5614از دوم8026671تهرانمحراب بيگي فرناز3

81از اول11956828اسالم شهر(ف)محمدي حسنكلو محمد4315از دوم8376656شيرازسادات موسوي سيدامير4

66از دوم11977037اراكبابايي صهبا16

47از دوم12066964رشتنورسته نيا كاميار7017از دوم5357277اراكبيات پارسا5

30از سوم14216653كاشانحسني فاطمه10218از راهنمايي6866889اراكطغرا ارشيا6

106از راهنمايي14517071ماليراحمدوند نگين2419از تابستان7446972اراكمهري شاه ابادي محسن7

51از دوم16247252اراك(ف)رحماني فايقه6620از دوم8037325اراكقديمي پوريا8

72از اول16246302زاهدانعطوفي نجف ابادي سارا14421از راهنمايي8866920ماليرالوند فاطمه9

23از تابستان9087222اراكمحمودي مريم10

100از راهنمايي12116385فرديسمحمدي گوندره مصطفي1322از سوم9946612نورآباد ممسني(ف)علمداري سجاد11

 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 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان14  نفر از دبستان و راهنمايي ،4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون21 : (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 کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 28از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر18:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون56: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 28 تعداد قبول شدگان کانون 6653 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

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

1211  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1421  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 802  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 2990 : (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

99از راهنمايي10217270سيرجانعليدادپاريزي معظمه3432از سوم5126792شيرازحسن پور محمد1

26از تابستان10286804يزدبهنام ميالد1633از مهر5956824شيرازپرور سيده ياسمين2

35از سوم10576824يزد(ف)متولي بهزاد1934از تابستان7386728شيرازجوانمردي درنا3

67از اول10666884سيرجان(ف)خواجويي نژاد فاطمه4035از دوم8547219شيراز(ف)سروي پور نسترن4

27از سوم11406505يزدمنتظرفرج ياسمن1936از مهر9157013جم(ف)زحمت كش فرناز5

27از سوم11486912كرمانگروسي الهه3837از سوم9396421شيرازگل نرگس فايزه6

87از راهنمايي11596812فساكريمي زهرا2838از سوم10016483شيرازجعفري نازنين7

40از سوم13146345جهرمكيانوش زهرا39

18از تابستان13586703يزدحاجي پورفهادان مهديه2040از تابستان1977214كرمانرستگاري كهنوج ارمين8

46از سوم13986847مرودشتحبيبي ريحانه5841از دوم2217395كرمانمحمدي جرجافكي سبحان9

41از سوم14036890يزددهداري دلناز1342از تابستان3967338كرمانشريف زاده كرماني علي10

33از سوم14276577كرمانخواجه ريحانه4443از دوم5726844جهرمفتحي نصرواني محمد11

16از تابستان15056631كرمان(ف)انجم شعاع ريحانه2744از سوم5747181كرمانفرامرزپور مهسا12

15از آبان5787123دارابرضايي مسعود13

33از سوم1586942جيرفتدريني محمدصادق4145از سوم6577338بابلاحساني احمد14

78از راهنمايي1646951جيرفتهاشمي رضا سيدسياوش1346از تابستان7246837يزدقاسم زاده حجت15

50از دوم1776918شهربابكرحماني محمدرضا2347از تابستان7326307كرمانكاميابي احمد16

43از دوم2016840بافتاحمدي پور سجاد3948از دوم7396768يزدباوفا مبين17

34از سوم2216920قير و كارزينعباسي علي3949از سوم7447147كرمانرضايي وندفدايي ريحانه18

59از اول2547109جيرفت(ف)دلفاردي فايزه7950از اول7497050آبادهكريمي عليرضا19

59از اول2906893جيرفتبهره مند صبا3851از سوم7746949يزدمظفر محمد20

60از دوم2976893جيرفتميرزايي سيف اباد محمدحسن5952از دوم7877378سيرجانساالري فرزاد21

115از دبستان3426833جيرفتعارفي مسكوني فاطمه3853از سوم7936539يزداحمدي سينا22

30از سوم3616670جيرفتنظري چمك مژده5654از دوم8097158سيرجان(ف)جهانشاهي حجت23

39از سوم3706830بافتصادقي نژاد زهرا3855از سوم8166979يزدميرزايي محمد24

39از سوم3906750شهربابكشهرياري مهدي4156از سوم8287330يزداميدي اميرحسين25

37از سوم5546633بافتبركناني علي5257از دوم8366937ني ريزخاموشي حميدرضا26

36از دوم6696605شهربابكپورغريبشاهي فاطمه3258از سوم8786315سيرجاناسدي فاطمه27

14از آبان7926558كرمان(ف)ميراسدي اال4559از دوم9006852كرمان(ف)قوام ابادي ساغر28

47از دوم8356152شهربابكشبان زاده دهشتراني اسما10260از راهنمايي9337446بندرعباسمحمديان محمدسعيد29

73از راهنمايي8636507جيرفتدهقان پور مينا2961از سوم9467072كرمان(ف)زيدابادي نژاد زهرا30

156از دبستان9816861انار(ف)عسكري چاورچي محسن31

 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 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز4 نفر از تابستان سال چهارم و 8,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان42  نفر از دبستان و راهنمايي ،7 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون20 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 44 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر49:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون44: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 88 تعداد قبول شدگان کانون 6690 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي کرمان--پزشکي

643  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1140  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 939  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 2608 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

65از دوم9157045خويسرخوش شايان1711از سوم5317100تبريزقاسم زاده فرزين1

69از اول14546808اروميهفضلعلي زاده نسا5412از اول5487406تبريزايمانلو مهدي2

87از راهنمايي14946801سلماس(ف)حاجي زاده سارا2713از سوم5507167تبريزمجاوركهنمويي مهدي3

58از دوم15666765خويولي زاده محدثه7114از اول5576623تبريز(ف)طباطبايي سيداحسان4

52از دوم16447120اروميهبهادري اسما3815از سوم6166705تبريز(ف)داداشي امين5

25از تابستان16586849اروميهپرويشي عاطفه4116از دوم10356814تبريزسعادتي حنانه6

35از سوم11396846تبريزحاجي مهديه7

19از مهر2366718ايلخچيرشيدي علي اباد علي17

30از سوم2476643ربط(ف)احمدي مادح12718از راهنمايي6287005خويجعفري پوريا8

89از راهنمايي4136984پيرانشهردادوند هاديه6919از اول7527225اروميهروشن ميالني بهراد9

73از اول5426674ماكواب خضر زهرا4320از سوم9127083خوياباذرلو جواد10

 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان15  نفر از راهنمايي ،3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون20 : (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 کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر18:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون54: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 27 تعداد قبول شدگان کانون 6718 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

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

413  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1658  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1067  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 3248 : (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

54از دوم14716214كاشمرعابدي علي2318از تابستان3797234مشهدحبيبي اميرحسين1

29از سوم15216889بيرجندرجبي زهرا2619از سوم5386616مشهدخراشادي زاده محمدطه2

32از سوم15596873كرمانصالح گوهري ريحانه3220از سوم5427060شيراز(ف)نريماني محمدعلي3

62از اول17436507بيرجنداسماعيل زاده سيده عاليه3821از سوم6237060مشهدشريفي سينا4

41از سوم17496658بيرجندزاهدي پور ريحانه3622از دوم9186811مشهدغفاريان حسيني عرفان5

17از سوم9596475مشهدبهرامي اميرحسين6

80از راهنمايي1137509بجستانزميني علي3123از سوم10106711مشهدفضل پور فايزه7

53از دوم1246998فردوسسعيدزاده سجاد1724از مهر12316780مشهداميني نقندر فاطمه8

52از دوم1567097خوافهنراموز عارف25

64از اول1786881بجستانلطفيان بجستاني مهران5626از اول4737411تربت حيدريهاماني اميررضا9

81از راهنمايي2746912طبس(ف)اكبري ناهيد4627از سوم7447310بيرجندعليزاده محمود10

47از سوم2766814تربت جامفيروزي فورگ ساجده4628از سوم8507135گنابادمحسن زاده تارا11

64از دوم3476718خوافصنعتي سيجاوندي مهدي7929از اول9047024بيرجندعنايتي حديث12

42از سوم3616478فيض آبادتربت حيدريه(ف)اسماعيل زاده الياس4830از سوم10286663بيرجندچاجي محسن13

60از دوم4266915در گزنامور محسن3631از سوم12406567گنابادلطفي عرفان14

52از دوم4536716خوافمسبوق رودي مهشيد3232از سوم13146324بيرجنداحمدي درميان محمد15

40از سوم4796664تايبادعلي محمدي علي5833از دوم13556906كاشمركاظمي نوزن عرفان16

74از اول14217122مرند(ف)رهبر علي17

 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان29  نفر از راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون22 : (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 کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 43از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر31:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون46: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 43 تعداد قبول شدگان کانون 6628 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

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

426  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1521  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1010  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 2933 : (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

38از سوم10887019فارسان احمدي علي4211از سوم3566997اصفهانقيصري نادر1

13از آبان11966325فوالد شهر(ف)قجري له درازي مهري2212از تابستان5716633اصفهانسهيليان علي2

36از سوم12196972اقليد(ف)مسعودي زهرا3913از دوم5986861اصفهانشيرواني ناغاني زهرا3

43از دوم12446812آبادهرجايي رامشه سيدسعيد2914از سوم7706641اصفهانزارعان نويد4

56از دوم13306958نيشابوركرماني شهريار2815از سوم7796521اصفهانكبيري رناني عليرضا5

102از راهنمايي13586934فارسان اسالمي فارساني سارا1916از سوم8187090اصفهانخاكي كاميار6

43از دوم13626834اهوازامين زاده رضا7317از اول8246331اصفهانرفيع منزلت ايمان7

42از سوم4116897سقزسيدي سوالكان سيدميالد8818از راهنمايي4677516سامان(ف)خسروي سوادجاني ميالد8

19از تابستان5696409لردگان(ف)كريمي منجرموئي محمد3919از سوم8616723سامانچهل گردي ساماني مرضيه9

36از سوم9256808شهركرداحمدي بني محمدرضا10

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 دوم13446918نيشابور(ف)شورورزي مصطفي187از مهر7846949تهرانمرادي علي1

60از دوم16926725قائم شهركالنتري كيميا188از مهر12586838مشهدخليلي ناديا2

12از مهر17956682گرگانال كز راضيه9

15از آبان18766385كرجكالنتري مينا4510از سوم9636825شاهرودقاسمي فاطمه3

33از سوم11707146نيشابور(ف)فتحي فريده4

60از دوم12206320شهر قدسقاسمي خليل ابادي سيده ايران4111از سوم13047032نيشابورقربانياني اميرحسين5

51از دوم12456480خرمدره(ف)كرمي عليرضا1812از مهر13406567قوچان(ف)كيومرثي خمارتاش مرتضي6

 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 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز5,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان7 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 35 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون35: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 19 تعداد قبول شدگان کانون 6567 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه 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 .

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

1830  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 997  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 3790 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

3منطقه ي 2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان14  نفر از راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون20 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 42 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر16:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون42: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 27 تعداد قبول شدگان کانون 6641 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

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

1358  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 818  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 2619 : (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

38از سوم13676757خرم آبادفرشادي فر امين557از دوم6697006خرم آبادفتح گنجي ميثم1

56از دوم13827105خرم آباد(ف)سپهوند حانيه208از مهر6916708خرم آبادنورالديني سيدمبين2

37از دوم14496507بروجردكوشكي مهدي209از مهر7956919خرم آبادجمشيدي اميرحسين3

13از مهر14716392خرم آباد(ف)باباعلي مقدم شيوا1710از مهر11537038خرم آباد(ف)توكلي خواه زينب4

15از مهر11636795خرم آباد(ف)القاصي چگني مريم5

19از مهر1666932كوهدشت(ف)مواليي ميثم7211از اول12176804خرم آباد(ف)شرفي نازنين6

57از دوم4317023مريوان(ف)كريمي محمد12

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز6,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان6 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

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

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون34: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 16 تعداد قبول شدگان کانون 6733 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 2منطقه ي 

(روزانه )خرم آباد نيمسال اول- دانشگاه علوم پزشکي لرستان --پزشکي

657  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1449  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2990 : (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

64از راهنمايي12326641ساريشاكري استاني كيارش3619از سوم7086371مشهداسالمي سبزوار رخساره1

16از تابستان12666881گرگانمقصودلو نگين1720از مهر8656745اصفهانمتقي پويا2

42از سوم15286709جويبار(ف)برزگرجويباري مايده3521از سوم11026768مشهد(ف)فشايي فاطمه3

57از دوم16327217آملذبيحي كيميا2222از تابستان11466916اصفهانمحمدي مرضيه4

39از سوم16336755قائم شهرلطيفي تارا23

42از سوم16716904بابلروحي ريحانه9524از راهنمايي4047372تربت حيدريهكاظمي دوغ ابادي عليرضا5

37از سوم16876713ساري(ف)طهماسبي پاشا فاطمه4125از سوم6197015گرگانعيسي پناه املشي فاضل6

42از سوم17246772آملقلي زاده كوثر2126از تابستان9427054گرگانكوهستاني عرفان7

26از تابستان9657218بابلذاكرزاده خوشرودي حميدرضا8

93از راهنمايي3126734شيروانايزدي جواد1627از مهر10256918گرگانتازيكي اسا9

58از دوم3566623دهلرانميرحسني رضا3328از سوم10736751كاشمر(ف)ذوقي بندقرايي هادي10

44از دوم3966571گنبدهاشميه اناركي پوريا10229از راهنمايي11006825نيشابورحيدري امير11

51از دوم4516598تنكابناشكباري علي3230از سوم11376390ساريعليزاده قاديكاليي محمدامين12

39از سوم4536759كاللهارش سجاد5931از دوم11437040شاهرودقاسمي شروين13

64از دوم4556754گنبد(ف)شيرمحمدي مارال10332از راهنمايي11937119لنگروداحمدي نيا اميرحسين14

32از سوم5226466گنبد(ف)نخ زري مقدم جعفر4133از سوم12046571سبزوارنژادشاهرخ ابادي رضا15

56از دوم6307051گنبدابايي ايدا2834از دوم12096912گرگان(ف)حاجي محمدي كسري16

46از دوم6436804بندرتركمنقوجقي مايسا12935از راهنمايي12137075ساريسليماني رودپشتي فرنام17

47از دوم12256783الهيجانعلي دوست يوسفده محمدرضا18

 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؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 51از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

.ج، دانش آموزاني که جزء سهميه ي مناطق نبوده اند. 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان23  نفر از دبستان و راهنمايي ،6 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(روزانه )گرگان- دانشگاه علوم پزشکي گلستان --پزشکي

613  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1548  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1146  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 3353 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر29:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون48: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 51 تعداد قبول شدگان کانون 6709 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

50از دوم11646634تبريز(ف)پورصادق صوفياني ايرج394از سوم8006756شيرازساعيان مليحه1

81از راهنمايي11916938شيرازذهبي سياوش245از تابستان10196581شيرازاكرمي عليرضا2

47از دوم10596947شيراز(ف)شعباني رضا3

67از دوم6967065ياسوج(ف)شفيعي رضا6

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 سوم19196432فارسان (ف)توكليان مرضيه3212از سوم5966863تهرانميگولواساني عرفان1

98از راهنمايي19526709خرم آباد(ف)جوادي نيلوفر6413از دوم11706401تبريز(ف)باقري قهوه چي حسين2

45از دوم20386347بروجن(ف)ملك محمدي فرادنبه مرضيه1614از مهر14616888تهران(ف)بانگيان فاطمه3

36از سوم4936923الشترتركاشوند حسن5715از اول10306796نهاوند(ف)ملكي مهدي4

54از دوم5027011گيالنغرب(ف)يزدان پژوه امير1316از مهر14796232بروجردچگني مرتضي5

80از اول5206685نورآبادخزايي محمد5217از دوم15006833فريدونشهركربعلي حامد6

82از راهنمايي5296897مسجدسليمانسيدطالبي فريدني نيما5018از دوم15457123ماليرپاشايي اميرحسين7

60از اول5336587مشكين شهر(ف)علي اوغلي الني رضا8619از اول16026862كرمانشاهكياني حسين8

20از تابستان5496795پارس آباد مغان(ف)گل محمدي ميرعلي1020از مهر16117177اردبيل(ف)عيسي لو ارمين9

79از اول7656847اليگودرزرضايي زينب5221از دوم16746740بهبهان(ف)اصفي عليرضا10

19از مهر9606216كوهدشت(ف)نورعلي ادينه وند معصومه10822از راهنمايي18466859فارسان نظري فارساني ارزو11

 آزمون19 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 52 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 32از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

.ج، دانش آموزاني که جزء سهميه ي مناطق نبوده اند. 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز4 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان14  نفر از راهنمايي ،3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(روزانه )خرم آباد نيمسال دوم- دانشگاه علوم پزشکي لرستان --پزشکي

960  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2043  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1414  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 4243 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر17:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون52: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 32 تعداد قبول شدگان کانون 6500 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 4  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون20 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 51 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون51: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 12 تعداد قبول شدگان کانون 6634 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

1منطقه ي 1منطقه ي 

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

1191  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 3893 : (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

31از سوم14576400قائم شهركريمي علي168از مهر2837493تهرانروشن مهدي1

12از مهر3096890تهرانحسن زاده ارمان2

43از سوم8006546ياسوج(ف)ارجمند نيما249از تابستان4636745تهران(ف)شايگان اميراحمد3

14از آبان8186774فرديس(ف)پيربيك درويشوند ناهيد1010از مهر4816773تهرانمرادي واجارگاه اوين4

52از دوم11156194مريواناسدي ژيلوان1011از مهر4956740اصفهان(ف)دليل داود5

52از اول12456799پاوهرحيمي ارش12

75از راهنمايي12656600بوكانعقابي پدرام3413از سوم6147117اراكفتحي مبين6

151از دبستان13067466الهيجانصنايع عباسي علي7

 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز5 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان5  نفر از دبستان يا راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (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 کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون40: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 24 تعداد قبول شدگان کانون 6455 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(پرديس خودگردان)تهران نيمسال اول- دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي --پزشکي

1265  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1306  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 495  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 5447 : (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

49از دوم10947012قوچان(ف)روف اصلي سعيد2319از تابستان5426708مشهدكاظمي سيدمحمدرضا1

58از دوم10947002بهشهريخكشي رضا4820از دوم5796834مشهدميري حميد2

50از دوم12666634قائم شهرصمدي زينب4321از دوم6677094مشهدبردباري اميرحسن3

82از اول13246856ساري(ف)سلطان تويه رقيه1522از مهر7816953تهرانعمران پوربندپي اميررضا4

32از سوم13586895قائم شهر(ف)نوربخش سيده پارميدا1423از مهر8606632اصفهانداداشي شميمه5

55از دوم14276672ساريعباسي شلدره غزل2824از سوم8986541تهرانموسوي مهديه سادات6

57از دوم14497141قائم شهردرويش نيا فاطمه3425از سوم9116912مشهدميرجليلي راضيه7

40از سوم14556471بابلخندان مهنا2126از تابستان10166406مشهدحسيني بجستاني زهرا8

47از دوم14896397ساريباقري مايده27

27از سوم8236727نيشابورحسامي اميرحسين9

18از مهر1766871كاشمرحسن پور علي3428از سوم8496938ساريسجادي فر سيدپارسا10

107از راهنمايي3077267روانسر(ف)غالمي ايمان3729از سوم9426724سمنانمداح محمدمعين11

41از سوم3906764گنبدزيتونلي يونس4330از سوم9836742سمنانابونوري مهدي12

47از سوم4986841بندرتركمنارخي سليم2231از سوم10096474استهبانمنوچهري نسب محمدمهدي13

14از آذر5136612گنبدزيتونلي عبدالباسط6432از اول10446789آمل(ف)خسروي رسول14

77از اول5786813گنبد(ف)چركزي زهرا8833از راهنمايي10697238ساريعباسي اميرعلي15

32از سوم6986726آملرضوي املي سيده كيانا5734از دوم10767094نورقلي پور محمدرضا16

46از دوم7136575گنبد(ف)خرمالي اي نور4635از دوم10836422بابل(ف)درزي درونكاليي پويا17

38از سوم10916737ساريزينتي الهام18

 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 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز4 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان27  نفر از راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (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 کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 42از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر29:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون43: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 42 تعداد قبول شدگان کانون 6632 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )ساري نيمسال دوم- دانشگاه علوم پزشکي مازندران --پزشکي

698  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1427  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 911  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 2970 : (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

51از دوم17286612خرم آبادخليلي مهدي518از دوم5817000مشهدپوست چي محمدحسن1

16از مهر18826568كرج(ف)زارعي رضا169از مهر7656940تهرانسر(ف)ميرزايي چلكي محمد2

20از سوم8106706تهرانحضرتي سميه3

44از سوم5516771الشتر(ف)رحيمي فيض اباد محمد2110از تابستان8956505شيرازرحيمي زهرا4

38از سوم7586650شهربابكاميني پيرجل محمدجواد11

65از اول8416614جيرفت(ف)افشاري پور زهرا3412از سوم12866409كرجبهروان يونس5

70از اول9336765سرپل ذهابنجفي فايزه5813از دوم14216777اراكاحمدي مرضيه6

56از دوم10116764ياسوجدانايي مقدم احسان5614از دوم15716457ميبدزارع شاهي الهه7

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

32از سوم13017073اهوازتوحيدي اميررضا239از تابستان10856678اصفهانسيمايي سانيا1

10از بهمن13356859رامسرواحدي محدثه3410از سوم11066570رودسر(ف)دستجردي زينب2

42از سوم14736600قائم شهركابلي بيزكي نگار1211از تابستان12086409تهرانعمادالدين نگار3

51از دوم18166958سمناننعمت الهي ستايش12

21از تابستان18876448شهر قدسغالمي ماموييان فايزه2313از تابستان4106298سمنانجعفري سرخ دهي محمدمهدي4

39از سوم8206472نيشابورسپهريان شادي5

35از دوم3856859اسفراينرمضاني مهدي8514از راهنمايي10377035نيشابورخزايي هما6

19از مهر4146589نورآباد ممسني(ف)كرمي محمد4115از سوم10976766سمنانعلي بابايي فرناز7

56از دوم12787400آملغالم زاده حسين8

 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 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان8  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (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 کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر9:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون34: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 21 تعداد قبول شدگان کانون 6525 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه 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 .

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

414  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1764  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1106  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 3546 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

3منطقه ي 

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان11 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون20 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 42 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 17از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر11:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون42: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 17 تعداد قبول شدگان کانون 6612 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل--پزشکي

933  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1795  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 810  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 4242 : (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

51از دوم18496850ني ريز(ف)قلي پور مريم2512از تابستان6217085شيرازكاليي محمدرضا1

72از راهنمايي18606608اهواز(ف)نجفيان سيده پرستو2613از سوم7476752شيراز(ف)معصومي بوگر حسين2

17از مهر2346701ياسوج(ف)رخ افروز پژمان4514از دوم10257266خرم آباد(ف)بهادربيرانوند صادق3

47از اول3206795ازنا(ف)استركي علي8515از راهنمايي10476683بهبهانپارسافر امين4

28از سوم3846459ياسوجازادي خواه ايوب4116از سوم11196886بروجردعلي كرمي خشايار5

18از مهر4186288دورود(ف)ياراحمدي محسن5517از دوم11537459خرم آبادتوكل اميرحسين6

57از دوم4256876ماه شهرمرادخاني فراز3918از دوم12176798نورآباد ممسني(ف)فرهادي مهرشاد7

11از مهر4496865ايالمپوالدي معين3719از سوم14166500اهوازثوري سرور8

56از دوم7016610ماه شهر(ف)برمكي سارا1920از مهر16876672قائميه(ف)حبيبي اسما9

87از اول7106791اميديهمحمدي مينو5721از دوم16956877اهواز(ف)شيري تهمينه10

17از سوم7106258اليگودرز(ف)سرلك فرشته3422از سوم17366734خرم آبادسپه وند زهرا11

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 تابستان10576693زرندنجارزاده كوهبناني زهرا5110از دوم4487274تهراننظام دوست فراز زهرا1

74از اول11076927خرم آبادطاهري سيده عارفه1711از تابستان7507083تهرانشفايي محمد2

17از مهر11116832رشتحسين قراري فومني عباس3812از سوم9036726اصفهانمرادي عرفان3

15از آذر12566444محمد شهر(ف)بخشنده ديزبني حسن2113از سوم10646984اصفهانعماديان نفيسه4

23از سوم12606357كاشاننساج محمدرضا3514از سوم11246628اصفهانحسين زاده فاطمه زهرا5

20از مهر12666910كاشانجعفري فيني محمدامين15

40از سوم13526436شهريار(ف)محمدي مهديه4616از دوم5297128قممنتظري سيدمحمدهاشم6

75از راهنمايي16206696قم(ف)بيناييان مريم10917از راهنمايي7037055محالتاميري احسان7

55از دوم7186731شاهرودطباطبايي سيدمصطفي8

43از دوم14166259شهريارنكويي احسان1718از سوم8786738قمكلهر نرگس9

 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 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز3 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان11  نفر از راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 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 کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر13:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون39: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 27 تعداد قبول شدگان کانون 6444 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه 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 .

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي قم--پزشکي

1352  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1064  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 3144 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

3منطقه ي 2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز4 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان15  نفر از راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 42 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 32از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر17:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون42: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 32 تعداد قبول شدگان کانون 6597 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز نيمسال دوم--پزشکي

710  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1856  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3853 : (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

25از تابستان7376274جهرمدهدشتي جهرمي زهرا367از دوم7297295شيراز(ف)شهريور مهسا1

131از دبستان15946485جهرمجعفرزاده جهرمي زهرا398از دوم8316836شيراز(ف)ارياپور هليا2

20از سوم8576418شيرازخوشنام محمد3

18از آبان1817126باشت(ف)عباسي رضا329از سوم8696985شيرازنجفي تيره شبانكاره شهريار4

46از سوم7976618دهدشتعيال بارتراب عاطفه2610از سوم9096286شيرازگرجي زاده پوريا5

45از دوم8116236دهدشتنجاتي سحر3411از سوم9957153شيرازشهريور كورش6

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

38از سوم4436927گرميسليمان زاده ايني عليا علي رضا1048از راهنمايي15396942مرند(ف)احمدي احسان1

42از سوم4906874اركوازملكشاهيبساطبيگي رامين199از تابستان15766718كاشانصنايع اميرعباس2

72از اول4967203بانه(ف)فتاحي پويا2510از تابستان15847052اسدآبادمحمدي متين حسين3

85از اول5116675دره شهر(ف)كرمي اشكان5211از دوم21306897الهيجانخيري گركرودي سارا4

58از دوم5246835بانه(ف)وزيري سيوان1112از مهر21486531كرمانشاه(ف)بني اردالني رضوان5

63از اول5286540روانسرعبداللهي امانج4113از سوم22847038خرم آباد(ف)مسيبيان فاطمه6

14از مهر6766358ايالماميني نيكي14

12از مهر2016506ايالمناصري معصومه7

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز3 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان8  نفر از راهنمايي ،1 :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؟ 

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

740  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2148  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 4403 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر9:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون45: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 20 تعداد قبول شدگان کانون 6624 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان8  نفر از دبستان ،1 :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؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .

 نفر9:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون41: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 14 تعداد قبول شدگان کانون 6418 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

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

797  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1462  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 909  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 3171 : (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

55از دوم20846481بوشهرنكوئي فاطمه2811از سوم10076731شيراز(ف)جعفري زاده سيدرضا1

19از سوم20976694بندر دير(ف)حسيني سيده مريم6612از اول11646611شيراز(ف)پورمحمد مريم2

20از مهر4486672برازجان(ف)محمدزاده حسين1413از آذر8546747بوشهر(ف)صفري زهرا3

51از اول4836914نورآباد(ف)ابراهيمي كمره سجاد6514از دوم12706976بوشهرشهيدي رامين4

19از مهر5276274جمعندليب اميرحسين6015از اول14406072كرمانشاه(ف)كرمي محمدمهدي5

17از آبان5746863كوارشعباني كواري سعيد1216از سوم15526882تهران(ف)نديمي قايش قورشاق سپهر6

41از سوم6437113بندر ديرسهولي فايزه4717از دوم15596895زرين دشت(ف)سهيلي محمد7

19از سوم7406292بندر گناوهشاعري مرضيه4018از سوم15876522مرودشتدهقانيان فاطمه8

11از دوم7696339برازجانابوعلي فاطمه2819از سوم19496190اهواز(ف)كيان پور فاطمه9

54از دوم20726379بوشهرموسوي سيده سوگند10

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

65از دوم15486700بجنوردخان شريفان سينا5211از دوم8006610مشهد(ف)حسين پورصباغ كوثر1

11از مهر17896383نيشابورتاجيك مايده1012از دي10856707تبريزاراد رامين2

20از تابستان20546551كرج(ف)ملكوتي كتايون1813از مهر11416669تهراننبوي نژاد ارشان3

91از راهنمايي14166591تهرانبيات حانيه4

28از سوم3287008شيروانيزداني مسعود14

41از سوم4206822كاشمرحسيني فائزه1915از تابستان10016770نيشابورراهنماي راه چمندي سيده الهه5

69از اول5457284پارس آباد مغانسالمي طالشمكاييل عليرضا3016از سوم10086630سبزوارقريشي سيداميرحسين6

48از دوم5746183تايباد(ف)محمدي عليرضا17317از دبستان10516805سبزوار(ف)وكيلي زارچ عباس7

43از سوم6826960قائن(ف)اسماعيلي مهالسادات5918از دوم11786736نيشابور(ف)سيدابادي سيدامير8

51از دوم7306684اسفراين(ف)نوعي محسن1719از مهر12506705گرگانمهدوي عبداهلل9

21از تابستان12926989سبزوارباقري رويا10

 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز4 نفر از تابستان سال چهارم و 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان10  نفر از دبستان يا راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (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 کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر12:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون45: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 24 تعداد قبول شدگان کانون 6610 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه 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 .

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

682  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1789  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1141  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 3707 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

3منطقه ي 2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان15 :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؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر15:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون35: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 27 تعداد قبول شدگان کانون 6379 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي بوشهر--پزشکي

740  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2072  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1372  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 4185 : (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

29از سوم726677ايالمابراهيمي باپيروند علي رضا7512از اول9706838تهران(ف)مرزبان مهيار1

72از اول4047262بوكان(ف)عباسي امير2613از سوم9756791تبريز(ف)حسين پورخشتچيان سهيل2

67از اول4236369پاوهصادقي سيدسعيد7714از راهنمايي10096548تبريز(ف)موسوي سراي سيدحميدرضا3

41از سوم4327152جوانرودنازاري فريدون6915از اول14356759تبريز(ف)فرشباف رودبارجمشيدي ناديا4

60از دوم4636981مهاباد(ف)موالني محمد16

13از سوم6327098سلماس(ف)جعفري قره قشالقي رقيه1917از مهر13017014ماليرعلي كرمي مهدي5

45از دوم6966611بوكان(ف)عليزاده شيما8918از راهنمايي13406928اروميهطوسي سينا6

60از اول7006664تكابافشاري نژاد رقيه5719از اول13987031سنندج(ف)شيرزاده ميالد7

47از دوم8436526مريوانمولوي شيوا1420از مهر14166367همدان(ف)پاشايي اطهر حميدرضا8

64از اول8686511كامياران(ف)شيرواني مژده4121از سوم19626449مرندمهرانگيز غزاله9

111از دبستان20666384ماليرتاجبخش ريحانه10

93از راهنمايي21266430مالير(ف)مومن زاده مهسا11

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 15  نفر از دبستان و راهنمايي ،4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون20 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 55 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .

 نفر19:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون55: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 24 تعداد قبول شدگان کانون 6511 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 1منطقه ي 

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

843  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2066  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1421  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 4236 : (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

78از راهنمايي4506518گچسارانصالحي فرشيد3916از سوم9466967شيرازهوشيار فردين1

26از تابستان4716981ياسوجهوشياري مطلق اميد5117از دوم11146357اصفهاناسدي مهدي2

57از اول4796938ياسوجزيبافرد محمد4818از دوم11376391شيرازجاهدي فاطمه3

41از دوم4846653دهدشت(ف)توفيقي اصل معين3919از سوم13376489فوالد شهر(ف)حسن پور كيانا4

46از دوم4936646لنده دوگنبدانكرمي دره نارنجي امين2120از تابستان13536394اصفهانريشهري ازاد فاطمه5

44از دوم5037067ياسوج(ف)حبيبي يونس21

74از اول5117230ياسوجرييسيان عرفان3822از سوم14557257مرودشتنعمتي غالمرضا6

60از اول5236748دهدشتنظري مال شيخ رضا1523از مهر16116559اهوازاميري عباس7

44از سوم5376734ياسوج(ف)الهوتي اريا7624از راهنمايي16206488اقليد(ف)عسكري مريم8

79از اول5437062جوانرود(ف)كريمي متين3725از سوم17196881اقليد(ف)قدسي نرگس9

68از اول6656620لنده دوگنبدان(ف)پرتاه سميرا5826از دوم20636458شهركردحيدري سورشجاني زهرا10

63از دوم6727113دهدشت(ف)مشتاقي فر رعنا1927از مهر21356300بناب(ف)معصومي ويدا11

59از دوم7216653گچسارانفلسفيان فاطمه28

48از سوم7856673دهدشترباني نگارالسادات5529از دوم1556742ياسوجزنگنه شكيال12

37از سوم2757054دهدشتبدرقه محمدجواد13

71از دوم2886931ياسوج(ف)محمدي سرتنگ مهدي14

142از دبستان3556697ياسوجعزيزي شهريار15

 آزمون20 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 52 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 42از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

.ج، دانش آموزاني که جزء سهميه ي مناطق نبوده اند. 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان22  نفر از دبستان و راهنمايي ،3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي ياسوج--پزشکي

543  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2072  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1379  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 4026 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر25:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون52: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 42 تعداد قبول شدگان کانون 6518 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

24از سوم16366742رشتكشاورزقديمي امير1610از مهر10736695مشهدنسايي بهاره1

26از سوم18926570بابلياورپوربالي هانيه2111از سوم10786542مشهدصفاريان طوسي عليرضا2

38از سوم20456738چالوسمعصومي هانيه3812از دوم11496277تبريزنقي لو سينا3

61از دوم5377033آزادشهر(ف)قنبري ذاكر علي5013از دوم13246491بجنوردالهي محمد4

31از سوم5406755گرميحسيني ميرمهدي3814از سوم15216709نيشابوررحمانيان محسن5

76از راهنمايي6746669در گزقرباني مهدي4815از دوم15806325گرگان(ف)قرنجيگ ارش6

15از آبان7676476در گزحشمتي فاطمه3316از سوم15996828قائم شهر(ف)حسن زاده محمد7

48از سوم8766583قائنجنگجو ندا7817از راهنمايي16116840قوچانرحيميان رضايي فاطمه8

41از دوم16116656بابلحسيني سيدمحمدرضا9

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 دوم16586960كاشمرمنيري يونس207از سوم10516600مشهد(ف)بخشايش علي1

61از دوم11446324مشهدحسيني سيدحسين2

125از دبستان5717054طبستوكلي شهاب الدين588از دوم13396428مشهد(ف)محمدي پريسا3

46از سوم6946662فردوسبخشي مريم9

73از اول7066968فردوس(ف)رجايي زينب4810از سوم13856643تربت حيدريهعمراني محمد4

45از دوم7186540بجستانفرازي مريم3511از سوم15636641تربت حيدريهاميني سيدمحمدحسام5

48از دوم15876879خويورمزيار شاهين6

 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان به کانون آمده اند10  نفر از دبستان ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون22 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 55 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر11:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون55: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 12 تعداد قبول شدگان کانون 6600 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه 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 .

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

706  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1587  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1339  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 4176 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

3منطقه ي 2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 13  نفر از راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (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 کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر15:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون40: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 19 تعداد قبول شدگان کانون 6491 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )بجنورد نيمسال دوم- دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي --پزشکي

767  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1892  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1078  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 4067 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 57 



شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

21از تابستان16506406همدانمحمدي فرزانه1010از آبان9936442تهرانارام خشايار1

32از سوم17366570قم(ف)صالح زينب11

42از سوم17557174كاشانخادمي نيلوفر6112از دوم12506665قزوينحسينيان ديلمي سيدهاشم2

18از تابستان18736389اردبيل(ف)كمالي فر ثمر3913از سوم13016925قمالجبوري مهدي3

46از سوم18826797تويسركانصلح ميرزايي فاطمه5314از دوم13486496خرم آبادفرهادي مهر رضا4

120از راهنمايي13676791قزوين(ف)رحيمي محمد5

81از اول4677081قروهرسولي علي7515از راهنمايي13707022زنجانيوسفيان سينا6

66از اول5576712اليگودرزاسدي رويا3616از سوم14056268بابلسرشجاعي چراتي حميدرضا7

21از تابستان9426284اسالم شهرعلي فام مهال3717از سوم14076934قم(ف)نجفي محمدجواد8

131از دبستان14396695الهيجانرجب خواه مهدي9

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

95از راهنمايي26206652مراغهفايقي علي406از دوم13256536تبريزقهرماني ساحل1

49از راهنمايي13666900تبريز(ف)جوادپورابراهيمي زهرا2

39از سوم7516522بستان آباداخگري ايسان167از مهر14166454تهران(ف)قربان زاده كلخوران علي3

111از راهنمايي12406827هشترود(ف)اخالقي فاطمه8

10از بهمن12556131سلماس(ف)خمسه لويي مهتاب889از راهنمايي19026924خويمهري محبوبي محمد4

131از راهنمايي26107015خوي(ف)سرشته ساالر5

 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 2  نفر از دبستان و راهنمايي ،5 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون17 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 64 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون64: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 19 تعداد قبول شدگان کانون 6454 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه 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 .

(پرديس خودگردان)دانشگاه علوم پزشکي تبريز نيمسال اول--پزشکي

1240  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2620  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1366  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 6519 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان10  نفر از دبستان و راهنمايي ،3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون21 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 52 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر13:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون52: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 24 تعداد قبول شدگان کانون 6442 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

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

942  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1755  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 961  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 3624 : (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

27از سوم18766654قائم شهردرويشي فاطمه188از مهر11146686تهرانقاسمي اميررضا1

22از سوم19366269كاشمر(ف)نژادحاجي فاطمه119از آبان13826696تهران(ف)نظري زهرا2

21از تابستان19496407مراغهشهپوري شكوه10

17از مهر20166091قزوينسليماني محدثه9911از راهنمايي14116646فريدون كنارفالح مهران3

40از سوم15136638فريدون كنارغواص كناري اميرحسين4

70از اول6886867پارس آباد مغان(ف)محمدي زهرا3312از سوم15146629گرگانساري محمدلي علي5

17از مهر12776551قرچك(ف)رهبري الهه6813از اول15256224بجنورد(ف)سلطاني سپهر6

47از دوم15396680ساريعمويي عليرضا7

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 دوم35076748كاشان(ف)سقازاده عليرضا614از دوم14596629آران و بيدگلهاشمي اراني سارا1

41از سوم35686441آران و بيدگلگلنارنوش ابادي محمدجواد395از سوم24416758كاشانگيالسي زينب2

11از مهر35856635گلپايگان(ف)اعظمي امير386از سوم31166975كاشان(ف)عرب زاده مليكا3

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان5 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 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 کانون 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. 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 .

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون39: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 6527 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 2منطقه 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 .

(مناطق محروم )دانشگاه علوم پزشکي کاشان بومي استان اصفهان--پزشکي

3568  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 7497 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز4 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان7  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 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 کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر8:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون37: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 22 تعداد قبول شدگان کانون 6495 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

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

1949  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1323  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 4043 : (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

60از اول20946347دهدشت(ف)جواهري نسب محمد173از تابستان17246887تهران(ف)خزايي عليرضا1

91از راهنمايي22156425دهدشت(ف)الهام فر ثريا4

41از سوم25476576قمصادقي علي2

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 مهر22086731الشتر(ف)علي زاده فرد ابوالفضل144از مهر30105933الشتراسدالهي حمزه1

41از سوم22716188ايذهحاتمي اريا205از تابستان35636726خرم آبادطرهاني نژاد محمدمهدي2

34از سوم17526813الشتر(ف)اميري راضيه3

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 24 : (در مجموع چند سال حضور)ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .

 نفر2:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون24: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 13 تعداد قبول شدگان کانون 6148 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 2منطقه ي 

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 6از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

(ظرفيت مازاد)خرم آباد- دانشگاه علوم پزشکي لرستان --پزشکي

2208  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3891  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 10061 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

3منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 2  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 52 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

2203  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 10856 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون52: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 6 تعداد قبول شدگان کانون 6425 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(ظرفيت مازاد)دانشگاه علوم پزشکي قم--پزشکي
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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 آذر7886602مياندوآبقلي پور علي224از تابستان20076653اروميهرضايي سهيل1

38از سوم11416525بوكان(ف)مام مصطفي پور دلنيا5

30از سوم6256644بوكان(ف)قوام محمدرضا2

61از اول7276574نقدهزينالي پريا3

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

32از سوم25136699ميانه(ف)ابراهيمي پوريا186از تابستان10696247تبريزعبرت خواهان سينا1

11از آذر25226686بناببديعي خوشمهر علي407از سوم15396789تبريزقرباني عذرا2

46از اول17716561تبريز(ف)فرضي پور احمدرضا3

42از سوم8186796شبسترجيحوني كوزه كنان مهديه668از اول19446622تبريز(ف)جاملو ايدا4

36از سوم9386492عجب شيرپناهي تجرق معصومه9

40از سوم19946690ميانهعسگري گلوجه مهدي5

 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان7 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 36 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون36: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 19 تعداد قبول شدگان کانون 6383 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 6از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

(مناطق محروم )دانشگاه علوم پزشکي تبريز بومي استان اذربايجان شرقي--پزشکي

938  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2513  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1864  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 5342 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

3منطقه ي 2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 32 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

(مناطق محروم )دانشگاه علوم پزشکي اروميه بومي استان اذربايجان غربي--پزشکي

788  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 5452 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون32: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 6 تعداد قبول شدگان کانون 6574 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

68از اول30056870اروميهپيرايش معين457از دوم16296847تبريزتوتونچيان عطااله1

51از دوم30106512اروميهنعمتي علي8

58از دوم17896890اروميه(ف)الهياري ايگدير علي2

54از اول12776848بوكان(ف)باباخاني روژين549از دوم22726500اروميه(ف)ميرعلي اصغرزاده احسان3

36از سوم13197133سلماس(ف)قراجه داغي امين7310از اول27016608اروميه(ف)رضايي اورمان4

50از دوم16306685بوكانعباسي منصور8111از راهنمايي28007033خوي(ف)توپچيان ياسين5

62از دوم16346080شاهين دژپريا مهدي8812از راهنمايي28425996اروميهنژادي علي سينا6

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

37از سوم5676731سنندج(ف)اسكندري زانيار1513از مهر15476626تهراناميا مهسا1

57از دوم5866931هرسين(ف)يارعلي احسان14

61از اول5956770سلماس(ف)صادقي قره قشالقي حبيب8715از راهنمايي17677092خوي(ف)دوزچي زاده سينا2

24از تابستان6016550ايوان غرب(ف)همتي عرفان5816از راهنمايي17676626كرمانشاه(ف)مهرابي محمدصادق3

58از دوم7246685پلدختر(ف)نصيري علي3617از سوم17816592محالتمشكين سجاد4

62از اول7696471مسجدسليمان(ف)خسروي سينا5418از دوم18146792بابلسر(ف)بذرافشان محمد5

28از سوم7756992آستارا(ف)كارجويان كيميا6219از دوم18986610بروجرد(ف)پيرزادروزبهاني حسن6

43از سوم8506099ايالممرادي مجيد4320از دوم19296400بهبهاناقاجري سجاد7

41از سوم10236306آبادانهاچم بچاري زهرا1921از مهر19666665اهوازامين زاده علي8

92از راهنمايي10476447گتوند(ف)رضايي رضوان7322از اول20126615اسالم شهر(ف)ساري زاده عافيه9

22از تابستان11116319ايالمسايه ميري پريسا4523از دوم21096960بروجرد(ف)بشيري گودرزي دنيا10

39از سوم22126670اروميهعليزاده يواالر كوثر11

31از دوم24626541خرم آباد(ف)پوراسماعيل كيميا12

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان16  نفر از راهنمايي ،3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (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 کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 28از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر19:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون47: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 28 تعداد قبول شدگان کانون 6400 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 1منطقه 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 .

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

1023  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2212  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 4688 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان به کانون آمده اند10  نفر از راهنمايي،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 60 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر12:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون60: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 22 تعداد قبول شدگان کانون 6500 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(پرديس خودگردان)دانشگاه علوم پزشکي اروميه--پزشکي

1634  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3010  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2139  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 8350 : (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

59از دوم7656949قروه(ف)منتشلو مهرداد479از سوم17586610سنندجتركمندي محمدشاهين1

40از سوم9056961بانه(ف)غفوري ياسر5410از دوم20226641سنندج(ف)نجفي فرزام2

41از سوم9076581بانه(ف)فرجي نياز4211از سوم22186848سنندج(ف)حسيني ژينا3

48از سوم10056171سروآبادحسيني ارمان3412از سوم22526501سنندجاسدي هيمن4

53از دوم11646603ديواندرهعلي بيگي سارا5413از دوم23246753سنندج(ف)صيدي پريا5

88از اول12016615مريوانويسي فاطمه8014از راهنمايي23276938سنندج(ف)خوشيار مهسا6

128از دبستان12116434ديواندرهمرادي ويدا4315از سوم23976746سنندج(ف)غفاري دياكو7

28از دوم26046560سنندج(ف)حدودي محسن8

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 مهر12786580بهارستان(ف)محمدي تكتم345از سوم9826762اصفهاننوريان رامشه سجاد1

19از سوم10017181اصفهانرضايي گنجه ميالد2

37از سوم17086312اصفهاننصيري محمدابادي زهرا346از سوم10976659اصفهانافتخاري ارش3

25از تابستان17676638فارسان شهراني نسيم297از سوم11876254اصفهانثالثي نغمه4

28از سوم7126417لردگانسواري حميد8

 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 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان6 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 27 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون27: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 12 تعداد قبول شدگان کانون 6312 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

1منطقه ي 1منطقه 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 .

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

1736  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1187  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 3722 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

3منطقه ي 2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان به کانون آمده اند13  نفر از دبستان يا راهنمايي،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون21 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 55 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 17از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

(مناطق محروم )سنندج بومي استان کردستان- دانشگاه علوم پزشکي کردستان --پزشکي

1201  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2604  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 5650 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر15:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون55: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 17 تعداد قبول شدگان کانون 6560 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

38از سوم14926442سنندجعبدالهي اريا2111از تابستان12446601تهرانمحرمي يامچلو پروانه1

20از تابستان15216536شهرريهاشمي مهرباني ميرمحمدحسين2012از تابستان12866337تهرانعيدي ايدا2

43از دوم15876110كرجامين نژاد سپهر13

17از تابستان18346517كردكويهاشمي ريحان7114از اول13526669لنگرودعديلي محمد3

78از اول18366722رشت(ف)فرمان بر فروغ4615از اول13646814قائم شهر(ف)بابايي صلحداركاليي علي4

80از راهنمايي18566723مرند(ف)ذاكري مياب مهشيد7716از راهنمايي13856849اردبيلفن دوست طه5

38از اول19336706شهرياردريادل پريسا3617از سوم14056612ساريگوران محمدجواد6

65از راهنمايي19606172شهرياراشرفي راد مهسا7318از اول14367062بهشهرمرداني مهرزاد7

79از اول14496590رشتقاسمي گوابري محمد8

20از تابستان10846697تاكستانقراخاني غزل8419از اول14756605آمل(ف)قديري سيدميالد9

39از سوم15576379پاكدشتزعفري رحقي عليرضا8120از راهنمايي14836565نيشابورفرهمند سيدامير10

 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 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز5  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 11  نفر از دبستان و راهنمايي ،4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون20 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 51 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 28از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر15:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون51: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 28 تعداد قبول شدگان کانون 6442 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

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

1084  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1856  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1271  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 3843 : (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

44از اول32996220ساري(ف)نبوي كاركمي سيده الهام1315از آبان5606697مشهد(ف)مومني مبين1

12از مهر7066827مشهدعدالتيان شهرياري علي2

20از تابستان7086108مشهدتفتي سيدپوريا7316از راهنمايي8476793مشهدخالقي ارچنگان سجاد3

130از دبستان10086723خوافسميعي رودي ارش3917از دوم12746453مشهدسليمان زاده مهسا4

76از اول11406653خواف(ف)اقتصادي رودي رويا3918از سوم14546891مشهدعبداللهي محمد5

71از اول14326681تربت جام(ف)دادخواه سحر4119از دوم15316798مشهد(ف)روحاني بهناز6

58از دوم15506710خوافحسني سنگاني محمد5720از دوم16186935مشهد(ف)بندارصاحبي يونس7

69از اول15526324شيروان(ف)رفعت فايزه21

82از اول15766778كالله(ف)روحي هانيه2222از تابستان20546651گرگانمخدومي اي سن8

19از مهر16246299تربت جام(ف)جوادي بزدي امنه1623از تابستان26286975گرگانابوالقاسمي فاطمه سادات9

40از سوم18216338گنبدگل چشمه سينا7524از اول26666452شاهرود(ف)مرتضوي سيداميرطاها10

44از دوم18436547تربت جامعلي دادي كوثر4025از سوم28955992زاهدانرنگ اورلنگرودي دانا11

59از دوم19016318كاللهرهنما مسعود4226از سوم29266418نيشابور(ف)موسي ابادي فرزانه12

45از دوم19116046اسفراين(ف)طاوسي نگين5827از دوم30696343كاشمر(ف)الهي نصراباد ارمان13

32از دوم31596245ساري(ف)شفايي شهراد14

 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز3 نفر از تابستان سال چهارم و 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان19  نفر از دبستان يا راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 48 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 36از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر21:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون48: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 36 تعداد قبول شدگان کانون 6318 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(پرديس خودگردان)دانشگاه علوم پزشکي مشهد--پزشکي

1843  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3159  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1511  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 7920 : (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

40از سوم20596879قائم شهر(ف)صفري مجتبي356از دوم13926359شيراز(ف)كريمي مهارلويي محمدجواد1

138از دبستان7146597پارس آباد مغان(ف)صارم رضا617از اول15996679بابل(ف)واليي كبريا محمد2

66از اول14166780شهربابك(ف)شاه حسيني مينا158از آبان18546607گرگان(ف)دشتي زاده شبنم3

118از راهنمايي15946113اناررضاپور مهديه199از مهر20316708گرگان(ف)غمازي اميرحسين4

17از مهر16115995كرمانجعفري محسن1810از مهر20406950نورآباد ممسنيهوشيار حافظ5

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

32از سوم21096538سارياديب پور فايزه4210از سوم13406317مشهداب ساالن فاطمه زهرا1

84از اول22096455الهيجان(ف)صفري شيخعلي كاليه فاطمه3411از سوم15016498مشهدمنزه هدي2

70از اول4346577خواف(ف)باعقيده محمد3712از سوم10346778گناباد(ف)عليزاده شوراب سارا3

13از آبان6036596بوكان(ف)عزيزي اصالن4513از سوم17246378نجف آباد(ف)پناهي گنهراني ابراهيم4

63از دوم7836684كاشمر(ف)ابدار فاطمه2414از تابستان18086450قائم شهرحقاني قاسم خيلي محمد5

43از سوم7886721بندرتركمنمعظمي نازنين5115از دوم18166274بهشهرشهرياري عليرضا6

80از راهنمايي8136639بجستانعسكري بجستان محمدرضا6116از اول18276803قائم شهر(ف)نژادي كالريجاني محمدامين7

96از راهنمايي9246755خواف(ف)سميعي رودي سيما1717از مهر18466460گرگانيلمه اويس8

59از دوم20166639كاشمر(ف)يعقوب زاده حامد9

 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان12  نفر از دبستان يا راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (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 کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر14:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون50: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 22 تعداد قبول شدگان کانون 6455 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه 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 .

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي گناباد--پزشکي

813  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2209  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1501  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 4588 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

3منطقه ي 2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز4  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 4  نفر از دبستان يا راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 52 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 17از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون52: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 17 تعداد قبول شدگان کانون 6113 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي زابل--پزشکي

1594  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2774  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 6096 : (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

71از اول10236845در گز(ف)شعبانپورمقدم سجاد919از راهنمايي16186633مشهدسعيدي فاطمه1

29از سوم10597140در گزايماني حسين10

71از اول10656030تربت جامعباسي شيدا6211از دوم21826752نيشابورحصاري سجاد2

46از سوم10806759خوافوحدتي سقايي مريم3312از دوم23556415قوچانحسن ابادي عليرضا3

85از راهنمايي11376673تربت جام(ف)غورياني زهرا5713از دوم25806325كاشمر(ف)اگاهي فايزه4

56از دوم11526549در گز(ف)نويدي علي4114از سوم29316730تربت حيدريه(ف)رمضاني علي5

53از دوم11556352كاشمر(ف)رحمت ابادي ثاني صادق4815از دوم29756592نيشابورمحمدي فاطمه6

58از دوم9786455تربت جامغفاري محمدصديق7

59از دوم9966718در گز(ف)مهرپرورتاج الدين مليحه8

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

71از اول32636475بجنورد(ف)اكبري ملكش مهتاب374از سوم30406022بجنوردزارعي كيامهر1

56از دوم30696713بجنورد(ف)ديماذر محمد2

44از سوم8636879شيروانپرنده شيروان علي545از دوم32046240بجنورد(ف)منصوري فايزه3

66از اول11446752شيروان(ف)بهادران شيروان مليحه6

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان به کانون آمده اند6 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (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 کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 6از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون54: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 6 تعداد قبول شدگان کانون 6240 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 2منطقه 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 .

(مناطق محروم )بجنورد بومي استان خراسان شمالي- دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي --پزشکي

3204  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 6773 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان به کانون آمده اند13  نفر از دبستان يا راهنمايي،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 57 : (در مجموع چند سال )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر15:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون57: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 24 تعداد قبول شدگان کانون 6352 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 1منطقه ي 

(مناطق محروم )دانشگاه علوم پزشکي مشهد بومي استان خراسان رضوي--پزشکي

1152  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3195  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2094  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 6362 : (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

59از دوم17436738بندرعباسرهبري عاطفه1714از مهر7626767شيراز(ف)خاك پور مرتضي1

12از دي17626738كرمانشاه(ف)شكربيگي سروش4315از سوم11356558تهرانموسي زاده كردمهين امير2

19از مهر17856458ساوه(ف)خرم محمد16

52از دوم17897061قائم شهر(ف)اميري كسلياني پدرام5217از دوم11406896بندرعباسضيايي اوا3

53از دوم19296681بندرعباس(ف)قاييني حصاروييه زهرا3818از سوم12406755ني ريزعبدي مهدي4

61از اول21416576رشتخوشنودهاشمي ايدا2819از سوم12966201جهرميوسف زاده جهرمي مريم5

52از دوم16116586بوشهررستمي ارمان6

65از اول1546994پارسيان(ف)قاسمي محمد7520از اول16536975نورآباد ممسني(ف)اميري نيما7

75از اول2316907ياسوج(ف)ستوده مجتبي5421از دوم16696101المردعباسي ميثم8

37از سوم3256736بستكافسرده اسماعيل1922از مهر16716492قائم شهرقابلي كاديجاني اميرمحمد9

16از آبان5886394بستكمدني زاده نرگس6923از راهنمايي17037054آمل(ف)اقاجاني مريم10

22از تابستان7326410ياسوج(ف)كاظمي شرف ابادسفلي فتانه1424از مهر17146559يزدالري زارچ عليرضا11

20از مهر8636622سوق دوگنبدان(ف)محمدي فروغ7225از اول17316486آباده(ف)طالبي اميررضا12

14از سوم17366566بندرعباسپرويزي عباس13

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

38از سوم13526631سراب(ف)عابديني مهدي864از راهنمايي17956444بهبهانكاوه علي1

17از مهر13876544ساري(ف)نوشادي كوشيار405از دوم18346694بندرعباسخطيب سينا2

72از اول13215982بوكان(ف)اسمعيل سرخ فرهاد3

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 3  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون17 : (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 کانون 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. 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 .

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون50: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 13 تعداد قبول شدگان کانون 6436 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 2منطقه ي 

 آزمون19 : (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 کانون 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. 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 .

(پرديس خودگردان)تهران نيمسال دوم- دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي --پزشکي

1387  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1834  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 7261 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

2منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز7 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان16  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

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

732  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1762  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1135  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 3652 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر17:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون41: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 31 تعداد قبول شدگان کانون 6488 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

68از راهنمايي18987130فساصادقي فرزانه4619از دوم11566796يزدغفوري نيا رضا1

34از سوم19416319يزدجاهدي زهرا2220از تابستان11756817سيرجانصالحي محمدخليل2

34از دوم20126592كرمان(ف)ناصرنيا رضوان2821از سوم11976427اردكانمحمدي ترك اباد الهام3

21از سوم20776374اردكانپورميرافضلي فيروزاب سحرالسادات1322از مهر12016795يزدنصيريان اميرحسين4

45از دوم20976485رفسنجان(ف)محمديان مقدم بهناز4123از سوم12016185كرماناژ سامان5

25از تابستان12046681كرماننامجوباغيني اميرحسين6

60از دوم6236899بافتحبيبي فتح ابادي مصطفي2324از تابستان12236233كرمانحسام عارفي اميرحسين7

35از دوم6516778جيرفتحيدري ارچنداني حامد3925از سوم12566808كرمانپورترابي بدرابادي سيدمهدي8

32از سوم7636578انارزينلي بهشت ابادكشكو مريم4826از دوم13426489سيرجان(ف)ميرهادي پاريزي سيدمرتضي9

51از دوم9116465زرند(ف)محمدتقي زاده زرندي عارف8327از راهنمايي13526794سيرجانصادقي پور محمدجواد10

35از سوم9826211جيرفتموسوي دوماري فاطمه السادات2028از تابستان13586134يزددره زرشكي سجاد11

38از سوم10115931شهربابكفروتنيان شهربابكي فاطمه4029از سوم13736608يزدپيمان كامياب12

54از دوم10136418عنبرآباد(ف)تارمي مطهره10130از راهنمايي14196695سيرجانخنجري علي13

37از سوم10206409زرندزماني بابگهري فاطمه سادات2831از سوم15596594كرمانباراني برواتي مهال14

16از تابستان10886169كرمان(ف)زادسر فاطمه6032از دوم15996543سيرجان(ف)شكاري ندا15

17از مهر10996868شهربابكمرادي شهربابك الهه2933از دوم16976685ساري(ف)رمضاني سراجي اميرحسين16

96از دبستان10996204زرندرضازاده زرندي سارا1634از تابستان17246254كرماناميري مهسا17

49از دوم12866765شهربابكميمندي نيابابكي محسن4035از دوم17586179كرمانصدقي چترودي زهرا18

43از سوم12976414انارصالحي پوراناري زاده صادق36

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

.ج، دانش آموزاني که جزء سهميه ي مناطق نبوده اند. 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 6,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان24  نفر از دبستان و راهنمايي ،4 :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؟ 

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان--پزشکي

1099  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1898  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 4848 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر28:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون40: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 49 تعداد قبول شدگان کانون 6374 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

16از مهر23316622گلپايگان(ف)ريحاني رضوان1112از مهر14866390تهرانشاور سارا1

49از اول6809اهوازمسجدي زاده ارمين2813از سوم15826585شيرازميرزايي مهكويه فاطمه2

73از اول5057075سلماس(ف)علي حسين زاده محمد4414از دوم14646559رامهرمز(ف)بيگدلي رضا3

89از راهنمايي6356813اميديهمشعلي سيداحمدرضا4015از سوم14796531اهوازاريانژاد علي4

37از سوم7636071رامهرمزقاسمي كوثر1816از مهر18057022خرم آباد(ف)نورعلي عليرضا5

34از سوم7696396دزفول(ف)ميرعالي سيدفرشاد1617از تابستان18276489زنجان(ف)صلوتي هامون6

32از دوم8136617ايذه(ف)احمدپور اروين6618از دوم18516545قم(ف)عباسي محمدسعيد7

33از سوم8156748ايذهمال ويراني حميد1419از مهر18606630كرجاميري رادمان8

18از مهر8836333ايذه(ف)سرقلي زهرا3520از دوم19396747خرم آبادبيرانوند عارفه9

38از سوم9426472شوش دانيالحاجتي كوثر4221از دوم20026719اهوازشاهين زاده سبا10

30از سوم23166513اهواز(ف)يزدان پناه پرديس11

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

76از راهنمايي20276521ميانه(ف)كاظمي مهدي359از دوم13476758شيرازعلمداري محمد1

84از راهنمايي21516627سيرجانحريفي زيدابادي پويا2910از سوم13946542شيراز(ف)ظاهر ايمان2

46از سوم22926815كاشمرمازني مليكه1811از تابستان15796653تهران(ف)علوي زهراسادات3

62از دوم6846434تربت جامادهمي فرحان7612از راهنمايي13936670اروميهرحيم خاني اميرحسين4

32از سوم12295986جيرفتفدايي پور كيميا3913از سوم14366742آملمحمدزاده علي5

14از آبان13156230بافت(ف)شمسي گوشكي فاطمه5014از دوم20046854گرگان(ف)سن سبلي مبين6

36از سوم13586414بافتشمس الديني لري جواد3315از سوم20076573يزدزارع هرفته مجتبي7

39از سوم20166234زاهداناسماعيلي نسب پرديس8

 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان10  نفر از راهنمايي ،3 :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؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر13:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون44: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 20 تعداد قبول شدگان کانون 6401 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه 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 .

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

1358  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2292  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1394  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 5084 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

3منطقه ي 2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز5 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان14  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 36 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 26از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر15:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون36: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 26 تعداد قبول شدگان کانون 6472 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي دزفول--پزشکي

883  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2002  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 4767 : (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

33از سوم18986722اهواز(ف)زنگنه پارسا محسن1714از سوم13306642شيراز(ف)چناري احسان1

15از مهر19116565كرمان(ف)دريابيگي سليمي دانيال5015از دوم13576313مشهداسمعيلي جامي سجاد2

42از دوم19246567بهبهاناسيابي اريا3216از سوم14806543شيراز(ف)چنگيزي سيده شيده3

12از آذر19666567تفت(ف)كريمي تفتي محمدسپهر1617از مهر15196156مشهدخاكي فرخد سعيده4

44از دوم21696374زاهدانمهماندوست زهرا1418از مهر15316920مشهد(ف)كوهكن ريحانه5

17از تابستان24456084كرمانكريمي فاطمه19

51از دوم5377194زاهدانجهان تيغ علي6

19از تابستان6386476زابلخمر مريم5620از اول9396915زاهدانرخشاني فر محمدجواد7

62از دوم7796590سراواناسپيچي دهواري عبدالصمد3321از سوم13047074زاهدانابراهيمي اميرحسين8

20از تابستان8026496كاشمرباقري مقدم ازغندي فريبا2322از سوم16646433كرمانبهنام پور شميم9

20از مهر10706562سراوان(ف)سپاهيان محمدامين3023از سوم16786801بابلموسوي كاني سيدمرصاد10

34از سوم10786003زابلفراهي عاليه1824از تابستان18196699رفسنجانپورباقري سيدجالل11

38از دوم11376725جيرفتسمندري جشاري احمدرضا4425از سوم18426514بيرجندحسيني سيده مهيا12

57از دوم18657003تربت حيدريهعرب يوسف ابادي امير13

 

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

19از تابستان20597099قائم شهر(ف)موسوي سيده فاطمه333از سوم17896380قائم شهرفرجي فوتمي مهديه1

26از سوم22846377ساريحسيني كردخيلي سيدپيمان604از دوم19836736چالوسويسي حسين2

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال چهارم به کانون آمده اند  نفرنيز1  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون20 : (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 کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 4از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون34: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 4 تعداد قبول شدگان کانون 6380 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 2منطقه 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 .

(مناطق محروم )ساري بومي استان مازندران- دانشگاه علوم پزشکي مازندران --پزشکي

2059  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 

2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز5 نفر از تابستان سال چهارم و 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان16 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (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 کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر16:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون31: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 37 تعداد قبول شدگان کانون 6433 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

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

1078  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2272  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1519  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 4693 : (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

122از دبستان11856575گچسارانابراهيمي شايان359از سوم9666989دهدشت(ف)عليرضايي روح اهلل1

51از دوم12366742ياسوج(ف)ايزدي محمد2410از سوم9746787دهدشت(ف)اذركيش محمد2

61از دوم12426412ياسوجبهرام مريم4411از سوم10116600ياسوج(ف)احساني علي3

93از راهنمايي12726393ياسوج(ف)ملك حسيني سيده فاطمه3812از دوم10846420ياسوج(ف)جهانبين حميدرضا4

16از آبان13826604ياسوج(ف)ستار فاطمه4413از دوم10916616دهدشت(ف)فتحي لقمان5

35از سوم14216557دهدشت(ف)اسفنديارمقدم شيما2614از تابستان10996398ياسوجكاظمي منصوراباد مهديه6

57از دوم15876200ياسوج(ف)نجفي پورگنجه نيلوفر6315از اول11526871ياسوجباقري فرد افشين7

77از اول11756803ياسوج(ف)جهان ديده حسين8

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

76از اول27606968مرند(ف)مروي جديدي ولي اهلل277از سوم14386867تبريزجنابيه الهام1

60از اول30746446خويميرصالحي سيدامير528از دوم14807141تبريزچاره جو اريان2

67از اول15376370تبريز(ف)سيدي صاحباري سپيده3

98از راهنمايي13966493مياندوآبسليماني رضا469از دوم16216820تبريزبرزگر مهدي4

19از آذر14596118عجب شيربال افكنده مريم8510از راهنمايي16916438تبريز(ف)نقوي بهزاد امين5

52از دوم15466157شاهين دژعزيزي نعيم11

55از دوم17316940خويطالبي عرفان6

 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 8  نفر از راهنمايي ،2 :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؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر10:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون57: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 15 تعداد قبول شدگان کانون 6438 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه 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 .

(پرديس خودگردان)دانشگاه علوم پزشکي تبريز نيمسال دوم--پزشکي

1546  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2760  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1621  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 7526 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

3منطقه ي 3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان11  نفر از دبستان يا راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون17 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 52 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. شرکت داشته اند 

1277  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 6884 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر13:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون52: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 25 تعداد قبول شدگان کانون 6280 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(مناطق محروم )دانشگاه علوم پزشکي ياسوج بومي استان کهگيلويه وبوير احمد--پزشکي
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

65از دوم18016727اراكقديمي پدرام205از مهر12116609نيشابور(ف)روان پور سيدبنيامين1

45از دوم20896464كاشمر(ف)گنجعلي شاهي نوغاني مهسا6

37از دوم13386762جغتاي(ف)روستازاده مريم2

28از سوم8946187قائنباقرزاده غزاله527از دوم16446434قائم شهربرزويي كوتنايي مصطفي3

40از دوم17956519مراغه(ف)صمدي خوشه مهر فرهاد4

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 دوم25846453سيرجان(ف)حلوايي پور حديث167از مهر13576570تبريز(ف)لك محمدامين1

35از دوم26046687كرمانسفاري فاطمه8

34از دوم19366725بابلنيكخواميري رضا2

37از سوم9246402جيرفتاسحقي عاطفه999از راهنمايي19497157سيرجان(ف)شريفي سراسيابي محمد3

35از سوم10706488جيرفتاميرمداح شراره4910از دوم19566675مرودشت(ف)زماني سعيد4

63از راهنمايي15606795جيرفتپاينده اميرحسين4111از دوم22926549قم(ف)عالمي فريده5

28از سوم15946489بافت(ف)بهراسماني هادي3012از سوم23026465قزوين(ف)توفيقي مهتا6

 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 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 9  نفر از راهنمايي ،2 :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؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 17از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر11:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون42: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 17 تعداد قبول شدگان کانون 6465 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه 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 .

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي جيرفت--پزشکي

1560  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2584  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 5742 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان6 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (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 کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون41: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 12 تعداد قبول شدگان کانون 6434 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

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

2089  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1486  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 4423 : (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

20از تابستان8736774سنقرشاكري علي289از سوم19566205كرمانشاهاميري سعيد1

69از دوم9096662داالهو(ف)مرادي هاله4810از اول23466517كرمانشاهياري زهرا2

60از دوم10396631جوانرودشاهرخ ماهرخ1011از مهر26286513كرمانشاه(ف)سليماني مهدي3

40از سوم10406714پاوهرضايي اراس6212از راهنمايي27436682كرمانشاه(ف)باقري محمد4

51از دوم10996425سرپل ذهابميراني سارينا4413از دوم29536190كرمانشاهفضلعلي سارا5

36از سوم11116530اسالم آبادغرب(ف)تراويده رضا1714از تابستان29686268كرمانشاه(ف)بي باك فرشته6

19از مهر11196390كنگاورعلي ابادي وهاب15

39از سوم11526135پاوهقادرزاده ناديا1716از آبان7856730جوانرود(ف)رستمي فرشاد7

15از مهر7926601اسالم آبادغرب(ف)طبري احسان8

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 سوم24956909اردستان(ف)ابراهيمي رسول265از سوم15256502اصفهانرستمي ياشار1

46از سوم25686442تيران(ف)پورپيرعلي حامد356از سوم19346535اصفهانقانعيان سبداني اميد2

60از دوم8716493دهاقانضرغامي دهاقاني وحيد167از آبان13276610دارانصابري فرشيد3

20از تابستان28476128چادگاناسماعيلي هاجر188از تابستان23166387لردگان(ف)جعفري محمد4

 آزمون18 : (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 کانون 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. 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان5 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(مناطق محروم )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان بومي استان اصفهان--پزشکي

2568  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1743  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 5720 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون31: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 12 تعداد قبول شدگان کانون 6442 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز4 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان9  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 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 کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 23از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر10:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون35: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 23 تعداد قبول شدگان کانون 6286 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 2منطقه ي 

(مناطق محروم )دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه بومي استان کرمانشاه--پزشکي

1111  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2968  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 6163 : (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

22از تابستان40756104نيشابورشمسكي نيوشا157از آبان20926529مشهدذاكري عاطفه1

83از راهنمايي41166353نيشابور(ف)مهرطلب امين118از مهر25616346مشهدرضايي عليرضا2

44از اول41226255اردبيلسياوشي فر عرفان9

77از اول23106611بيرجندرخشاني فرد اميرحسين3

23از تابستان15156070كاشمركاظمي مسعود5510از راهنمايي39356209كاشمرتوكلي خليل اباد مهرانگيز4

45از سوم20396520كاشمردانشمند صادق4111از دوم39956559كاشمر(ف)بيرجندي فاطمه5

61از دوم22156424قائنمحمودي محبوبه8612از راهنمايي40496748كاشمر(ف)محمدزاده رضا6

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

24از تابستان37256082نورآباد ممسني(ف)اميري فاطمه174از مهر18826233نورآباد ممسني(ف)عباسي ميالد1

85از راهنمايي40276905نورآباد ممسني(ف)محمودي محمد335از سوم20946723شيراز(ف)رهبر اسما2

34از سوم22356625شيراز(ف)اكوان سارا3

17از مهر10616541ياسوج(ف)هدايتي خواه مجتبي6

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان2  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 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 کانون 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. 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 .

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون35: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 6162 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه 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 .

(ظرفيت مازاد)دانشگاه علوم پزشکي ياسوج--پزشکي

4027  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2094  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 7964 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان5  نفر از راهنمايي ،3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (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 کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر8:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون46: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 16 تعداد قبول شدگان کانون 6346 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(ظرفيت مازاد)دانشگاه علوم پزشکي بيرجند--پزشکي

2039  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4116  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2561  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 8646 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 75 



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 اول9506469رومشكان(ف)محمديان سهرابوند حميدرضا2110از تابستان22606920خرم آباداسالميه علي1

54از اول11316635ازنا(ف)مهدوي علي7311از اول24746517خرم آبادلطيفي سجاد2

69از اول11316571كوهدشت(ف)حدادي سبحان4212از سوم26286534خرم آبادقاسميان سارا3

57از دوم11646411نورآباد(ف)ياري حسن گاويار حديث4413از دوم28726471خرم آباد(ف)قاسميان معصومه4

38از سوم13006582كوهدشترستمي كوثر4214از سوم30746803خرم آبادشرفي فاطمه5

50از دوم13526650كوهدشت(ف)كوناني سروش6915از دوم33316274بروجرد(ف)پيرزاد پروين6

37از سوم13906270رومشكان(ف)بخشي زاده محسن3716از سوم33856449خرم آبادكالنتري مهديه7

44از سوم14005803ازنالك هندري فاطمه17

145از راهنمايي14906728كوهدشت(ف)حسيني زاده سيدحسن3118از دوم8636244دورود(ف)مهرابي پژمان8

32از سوم9246581الشتريوسفوند حسين9

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

84از راهنمايي15316296دورود(ف)بساك مينا5010از اول8436661تهرانامين الرعايا فاطمه1

19از مهر15576116سردشتمحمدامين پور سوران3211از سوم9366766تهران(ف)اعتمادي صبا2

17از مهر16056184ياسوج(ف)زيبافرد اسما1012از مهر11006600تهرانكريمي عسل سادات3

28از سوم16256265مالرد(ف)بخشي مهدي1313از مهر12216588تهرانحسين زاده پارسا4

53از دوم18156292ماه شهرعيديوندي سپيده1714از تابستان12546543تهران(ف)بزرگ ساوجي پانته ا5

31از دوم20156278رباط كريم(ف)خليلي پانته ا15

17از مهر20216048آبادان(ف)موسوي نسب سيده فاطمه8116از راهنمايي21886560اهواز(ف)پاك باز يگانه6

67از دوم20296096نظرآبادنورياني فاطمه5017از اول21966278انديمشكعيسي زاده نگين7

41از دوم22186446قم(ف)سعيدي تينا8

30از سوم23876744قائم شهر(ف)نيك خوكفشگركاليي مهسا9

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز5 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان9  نفر از راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون16 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 37 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 28از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر11:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون37: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 28 تعداد قبول شدگان کانون 6265 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 1منطقه ي 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .

(پرديس خودگردان) (محل تحصيل کرج)دانشگاه علوم پزشکي ايران --پزشکي

2021  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2387  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1221  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 9240 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

3منطقه ي 2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 16  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 51 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

(مناطق محروم )خرم آباد بومي استان لرستان- دانشگاه علوم پزشکي لرستان --پزشکي

1390  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3331  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 7063 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر17:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون51: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 22 تعداد قبول شدگان کانون 6314 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

41از سوم20266448شهرك مهاجرانمصطفوي ساجده714از راهنمايي23597197ساوهفدايي كيارش1

19از مهر31995836شهرك مهاجرانعزيزي محمد555از دوم35136502اراك(ف)خان سوز الهام2

64از اول39876144خمين(ف)زيدي عارفه3

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 دوم9395922مشكين شهر(ف)كشي زاده مهدي1610از آبان21656729اردبيل(ف)وفاجودميرچي بهروز1

81از راهنمايي10456030مشكين شهركرمي مهديه4311از دوم25136488اردبيلوطنخواه محمدامين2

66از دوم10566272مشكين شهر(ف)احمدي نصيرابادي كيارش3712از سوم33496553اردبيلمصري شيوا3

82از راهنمايي10766746پارس آباد مغان(ف)نظري اليله مهسا3313از سوم34576606خلخال(ف)اسكندري مرضيه4

11از بهمن11606688پارس آباد مغان(ف)جعفري پور نيما3114از سوم34676378اردبيل(ف)حقي رويندزق يعقوب5

36از سوم13366325مشكين شهر(ف)ميراب خياوي ليلي3015از سوم35016484اردبيلهمتي ميرزارحيملو سعيد6

119از دبستان13646416مشكين شهرگل دوست گيگلو ساناز3416از سوم35936223خلخالاسحاقي كلور سيدمحمدجواد7

78از اول13676733مشكين شهر(ف)عنبري مريم3517از سوم36736994اردبيل(ف)سالم اشكان8

 

109از راهنمايي8766430مشكين شهرعلي اكبري محمد9

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 11  نفر از دبستان و راهنمايي ،4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون17 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 52 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .

 نفر15:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون52: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 21 تعداد قبول شدگان کانون 6325 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 2منطقه 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 .

(مناطق محروم )دانشگاه علوم پزشکي اردبيل بومي استان اردبيل--پزشکي

1364  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3593  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 7272 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

3منطقه ي 2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 3  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون20 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 50 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. شرکت داشته اند 

(مناطق محروم )دانشگاه علوم پزشکي اراک بومي استان مرکزي--پزشکي

3649  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 8353 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون50: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 9 تعداد قبول شدگان کانون 6171 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

35از سوم22726354قائم شهرحيدرپور حديثه235از سوم14116435اهوازگالب وند محمدجواد1

49از دوم18986814آملعلي نژاد محمدمهدي2

27از سوم8986584باغملك(ف)سواري رويا326از سوم19416446اهوازطباطبايي سيده فاطمه3

20از مهر9056513الشتر(ف)ايماني حيدراباد محمد307از سوم20076645اهواز(ف)مجدم فاطمه4

35از سوم9666245باغملككريمي نژاد سمانه8

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

64از دوم28886466بابلعابسي نسيم3514از راهنمايي18946417تهران(ف)محمدزاده پرستو1

69از اول28956446بابل(ف)موسوي انيجدان سيده فاطمه15

40از دوم29316898قائم شهركهفي اميرمحمد3616از سوم13936474سارياحمدي پرويجي فاطمه2

13از مهر29436350ساري(ف)صادقي گليردي فاطمه7617از اول22427091چالوسقمي اويلي اميرحسين3

50از دوم29636658بابلحاجي زاده جويباري نوا4518از دوم22526269قائم شهر(ف)رضايي كوچكسرايي محمدحسين4

40از دوم30496587ساري(ف)ابراهيمي اميرمحمد5519از دوم23106650بابل(ف)لطيفي شيردار اميركسري5

18از تابستان30576433بهنمير(ف)مطلبي نسترن5120از دوم23216825بابلحيدري منش مهران6

83از راهنمايي26566760ساري(ف)عباسي كليجي حسام الدين7

19از تابستان16346356نوشهر(ف)منصوري فرهاد5121از اول26606552بابلميرزاجان زاده مقري سعيد8

39از سوم21936348گنبدمحمدي انا1022از بهمن27686696قائم شهراذرپورپرچيكاليي ارمان9

50از اول24846225سقز(ف)رمضاني محمد4323از سوم27686482آملمحمدي معصومه10

20از مهر25256165كالچاي و رحيم آبادمظلوم واجاري مهشيد5424از دوم27746857آملعابدنژاد محمدرضا11

43از دوم25385873تالشخوشحال دشتمياني زينب4625از اول28576552ساري(ف)فرامرزي ماسوله زهرا12

64از دوم28616451بابل(ف)اكبري مهسا13

 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 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز3 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان18  نفر از راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 44 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر20:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون44: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 35 تعداد قبول شدگان کانون 6348 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .

(پرديس خودگردان)دانشگاه علوم پزشکي بابل--پزشکي

2538  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2931  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2071  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 6446 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

2منطقه ي 2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان7 :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؟ 

(روزانه )دانشکده علوم پزشکي آبادان--پزشکي

905  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2007  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 5162 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون31: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 6354 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

36از دوم23876290كرمان(ف)زراعت پيشه مرضيه525از دوم14816568مالير(ف)نوروزي ابوالفضل1

32از مهر16586817شهرضا(ف)فيضي وحيد2

33از سوم6106823مريواناداك حمزه656از دوم19366796ساري(ف)حسيني علي ابادي پوريا3

83از اول12076464رودانمحمودي نودز فاطمه397از سوم23466458رفسنجانحمزه اي نيا طه4

39از سوم16056168جيرفتبهراسماني مهني نژاد علي8

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 سوم13406564ايذه(ف)قريشوندي ابخوگي فرشيد268از سوم32446305اهوازمحمدي منش پارسا1

43از سوم13646456ايذه(ف)حسيني چمني سيدحسين149از مهر34636515اميديهبراتي ده كهنه ليال2

24از تابستان13706070ايذهاسمعيل وندي اسماعيل3110از دوم37336280اهوازكارواني فاطمه3

50از دوم14196622باغملك(ف)نورالدين موسي پرستو11

19از مهر14795931اميديهشريفي سرشت فردوس6812از اول10336524رامهرمز(ف)ميرساالري سيده مريم4

36از سوم16395895رامهرمزموحدي نيا فاطمه5013از دوم10676739اللي(ف)مرادي علي5

40از سوم11226103ايذه(ف)مرادي حسن6

26از تابستان12836361رامهرمز(ف)رضايي عليرضا7

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان9 :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؟ 

(مناطق محروم )دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز بومي استان خوزستان--پزشکي

1419  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3463  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 7473 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر9:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون35: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 16 تعداد قبول شدگان کانون 6103 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان7 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (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 کانون 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. 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 .

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون47: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 6312 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 2منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي بم--پزشکي

1207  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2346  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 4929 : (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

49از دوم9826443بندرتركمنارنظري مصطفي118از مهر31906270گرگانگرزين شيما1

26از تابستان10036193كاللهنوري بازو ياسين9

69از اول11196722گنبد(ف)قزلجه ادريس6110از راهنمايي3826802گنبد(ف)قره مشگ غراوي يوسف2

34از سوم11826453بندرتركمن(ف)مرادي سعيد3611از سوم7556627گنبدمحمدي ايوب3

32از سوم12936577گنبدباغبان ياسمن5112از دوم8306411گنبدهالكو ارمين4

50از دوم12936495گنبد(ف)سعيد الميرا3813از سوم8696109گنبدهالكو فرزانه5

58از دوم9606503كالله(ف)نورا علي اكبر6

61از دوم9696111گنبداقچه لي ميالد7

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان10  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون21 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 44 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .

 نفر11:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون44: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 14 تعداد قبول شدگان کانون 6270 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 2منطقه ي 

(مناطق محروم )گرگان بومي استان گلستان- دانشگاه علوم پزشکي گلستان --پزشکي

1182  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 6507 : (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

32از سوم32046439رضوانشهر(ف)پرويزبشمني شيدا1016از مهر17276107تهران(ف)حبيبي پورفتيده محمد1

76از اول32886566رشتفخرموسوي سيداميرحسين1817از تابستان22226641تهران(ف)همدمي خطبه سرا حسين2

47از سوم34537039رشتاخواني سعيد3118از دوم22576402شيراز(ف)سامي جعفربيگلو حميدرضا3

16از مهر35346607كرجمبرهن سروناز1919از مهر22706777تهرانعطايي مازيار4

36از دوم36086460رشت(ف)محمودعلي نژاد مارال4520از اول24216441تهرانشعبان پورچوشلي اميرمحمد5

42از سوم15246108كالچاي و رحيم آبادجامعي حسين1721از مهر20976715رشت(ف)قاسمي پيشه وري مهسا6

32از سوم17356055تالش(ف)شربتي الله2022از سوم21096121رشتمحسني روژين7

67از راهنمايي17436310كياشهر(ف)قديمي رودپشتي فاطمه4523از دوم22316399اروميه(ف)وهاب زاده درين8

32از اول20236220اسفراين(ف)حاتمي ميالنلو عادل1824از تابستان24626594رشت(ف)دادرس جدي پيشخاني سنا9

31از سوم20296213تالشزيراني ناو پونه6125از اول25306420رشت(ف)شهبازيان برنا10

14از مهر22276196تالش(ف)عباسي هانيه2126از سوم27396818رشتنوروزي ارينا11

73از اول22716282رضوانشهر(ف)صحابي امين معصومه8227از راهنمايي28676474رشتحقدوست نيا ديبا12

154از دبستان22996320مشكين شهر(ف)معمارزاده افرا2228از سوم28776275لنگرود(ف)حسن نياي درگاه محمد13

49از دوم23206355قره ضياءالدين(ف)اقازاده سيداحمدرضا5729از دوم29836495رشتصادقي خامنه تبريزي فراز14

24از سوم30496581رشت(ف)پرتوي ديلمي اميررضا15

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

66از اول26176263رشت(ف)باقري سيدتقي253از سوم15116266تهرانرضوان مليكا1

39از سوم15456605تهران(ف)محمدپورگنزق عليرضا2

85از راهنمايي21756486بستان آباد(ف)پورعلي قره بابا حميد4

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان به کانون آمده اند3  نفر از راهنمايي،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون16 : (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 کانون 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. 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 .

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون53: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 9 تعداد قبول شدگان کانون 6266 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

 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 کانون 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. 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 .

(ظرفيت مازاد)کرج- دانشگاه علوم پزشکي البرز --پزشکي

2617  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1514  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 8234 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز5 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان19  نفر از دبستان و راهنمايي ،3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(پرديس خودگردان)(محل تحصيل بندرانزلي)رشت - دانشگاه علوم پزشکي گيالن --پزشکي

2299  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3370  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2270  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 8959 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر22:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون41: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 37 تعداد قبول شدگان کانون 6240 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

16از تابستان7226599قائن(ف)مزدوركار ابوالفضل346از سوم23126003بيرجندعلي ابادي ايمان1

82از راهنمايي10416033طبساحساني مقدم محبوبه427از سوم23636735بيرجندحسيني سيدهادي2

42از سوم12256178فردوسوزيري سيدعلي358از سوم29436342بيرجنداحراري مقدم درميان فاطمه3

86از راهنمايي14356431فردوسپورسلطاني اميرحسين439از سوم40496470بيرجند(ف)كاظمي حسين4

82از اول14846323عشق آبادنظريان مريم10

18از مهر5186418قائنطالبي حسن5

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 دوم40196339كرمانشاهبختياري محمدجواد3213از سوم25896562تبريز(ف)علي زادگان مريم1

37از سوم40556246كرج(ف)معاذي انوش5114از اول26066687تبريز(ف)ابراهيمي حسين2

29از سوم40606361كرجبيات زهرا6415از اول26126790تبريز(ف)خياطي مهربان اميرحسين3

14از مهر40605952آملحسن زاده الهام16

35از دوم40756483كرمانشاه(ف)درويشي قلعه حديث3017از سوم21776361مريوان(ف)ردايي محمد4

45از دوم26936609سنندج(ف)فرزين پور ثنا5

24از دوم12816416كرمانشاه(ف)حشمتي پروين3918از دوم28886498اروميه(ف)ظهرابي گوگ تپه شيوا6

33از سوم14606160قروه(ف)محمدياني پوريا4719از دوم29936439سنندج(ف)احمدي نكيسا7

38از سوم16606107بوكان(ف)فرنيا فريما3520از سوم36785992تبريز(ف)افالكي زهره8

170از دبستان16996770قروه(ف)مخدومي حميدرضا4821از دوم37156707سنندج(ف)ويسي نگين9

54از دوم18706227بوكانمام خضري سروه4522از دوم38356457سنندجزرين پوريا10

63از اول19296201سقز(ف)سعادت هما7123از اول39226501سنندج(ف)غالمي فرشيد11

86از اول21116422پيرانشهر(ف)اذريار حاتم6024از دوم39565947سنندجمجيدي سروش12

 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 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 22  نفر از دبستان ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون17 : (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 کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 32از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر23:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون50: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 32 تعداد قبول شدگان کانون 6201 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .

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

1929  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4060  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2612  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 8533 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

3منطقه ي 2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان6  نفر از راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون22 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 48 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

(مناطق محروم )دانشگاه علوم پزشکي بيرجند بومي استان خراسان جنوبي--پزشکي

1466  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3024  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 7581 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر8:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون48: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 16 تعداد قبول شدگان کانون 6178 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

58از اول19456675بندرعباس(ف)فرخي اميرحسين2010از مهر12696582تهرانصرفي مسعود1

67از اول21596887آملكريمي اناهيتا4111از سوم14976409شيراز(ف)رحيمي نگين2

49از دوم21636249بندرعباسذاكري ساناز1212از مهر14996305تهرانخسرواني نژاد ياسمين3

34از دوم21886403بندرعباس(ف)عرب فاطمه13

35از سوم18306298ساريهاشمي سيدمحمد4

75از راهنمايي6656256جم(ف)نوبخت مرتضي2814از سوم18366377ساري(ف)كاوياني چراتي احسان5

98از راهنمايي7366709ياسوج(ف)خلق اصل سيدمحمدجواد3915از سوم18396694يزدپورزارع سعيد6

48از سوم9426491برازجانمحمدحسيني فاطمه3816از سوم18516565كالچاي و رحيم آبادشريفي هادي كياشر اميرحسن7

44از سوم9666060خرم بيدنوروزي خديجه4817از دوم18656455كالچاي و رحيم آباداقابراري علي8

36از سوم18656430يزد(ف)انتظاربقيه اهلل امير9

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

19از مهر19926427ياسوج(ف)جمال الديني سيدحبيب اله395از سوم17866914تهران(ف)فتحي زاده پرهام1

48از دوم22506165شوشتر(ف)پرتوي محبوبه6

71از اول22686490هشتگرد(ف)فالحت كار اميرحسين687از اول13626895قزوين(ف)ميرمظلومي سيديوسف2

137از دبستان23245882مياندوآبرحيمي شيدا218از تابستان28065816قزوينمژدهي پناه فرشيد3

63از اول19866253زيراب سوادكوهاميري زهرا4

 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 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان5  نفر از دبستان  ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 58 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 17از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون58: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 17 تعداد قبول شدگان کانون 6049 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 1منطقه 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 .

(ظرفيت مازاد)دانشگاه علوم پزشکي قزوين--پزشکي

2324  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2774  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1786  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 11115 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 13  نفر از راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون20 : (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 کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر15:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون45: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 20 تعداد قبول شدگان کانون 6305 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

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

942  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2163  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1497  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 4483 : (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

7از اسفند7026463كرمانشاه(ف)شكري رامين4712از دوم22726421كرمانشاه(ف)مرادي مهرداد1

17از مهر12516432اسالم آبادغرب(ف)ازادي سهيل3913از دوم26106800كرمانشاه(ف)موسوي طاهره السادات2

17از مهر16056134جوانرودرمضاني فروزان9214از راهنمايي31566052كرمانشاه(ف)شهسواري علي3

14از مهر16346719روانسركمانگر سيدسينا4015از دوم32096161كرمانشاه(ف)عمي زهرا4

55از دوم16396349گيالنغرب(ف)قيصري سينا2116از تابستان33856383كرمانشاه(ف)رضايي يونس5

38از سوم16506685سرپل ذهاب(ف)رحيمي زهرا6317از اول34876430كرمانشاه(ف)سليمي نيال6

54از دوم18036187گيالنغربنورافكن حسنا918از آبان36015906كرمانشاه(ف)ناصري صبا7

24از تابستان18346264جوانرودعبداله زاده هنرمند5619از راهنمايي36245926كرمانشاه(ف)حيدري گوران سيدحسام الدين8

61از دوم20366631پاوه(ف)محمودنيا مايده2720از راهنمايي36356501كرمانشاهرسولي دانيال9

26از تابستان21076211پاوهنوري رضوان3921از سوم36576539كرمانشاهاميري محمد10

60از اول38516551كرمانشاهخسروي اميرحسين11

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 تابستان25205754بانهرستمي ارام494از دوم26606420شاهرود(ف)دادفر پوريا1

56از دوم26036592مهابادولزي ديار665از اول28836629شاهرود(ف)كدخدايي فاطمه2

32از سوم12346366جغتايراه چمندي حسن3

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال چهارم به کانون آمده اند  نفرنيز1  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 44 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

2520  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 12401 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون44: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 6138 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز5 نفر از تابستان سال چهارم و 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان10  نفر از راهنمايي ،3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 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 کانون 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. 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 .

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

 نفر13:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون38: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 37 تعداد قبول شدگان کانون 6187 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 2منطقه ي 

(پرديس خودگردان)دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه--پزشکي

2036  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3657  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 8213 : (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

18از مهر17236414همدان(ف)بنجاب مهدي3613از دوم25646531همدانكمال وند سبحان1

83از راهنمايي17736281مريوانابراهيمي مهران3714از دوم26446518سنندجسبحاني محمدمهدي2

8از مهر18296016كنگاورطيب عاطفه5815از راهنمايي28526478كرمانشاه(ف)شيخي علي3

53از دوم18546755بانه(ف)سميعي سيدكيوان2816از سوم32175845همدانجعفري محمدمهدي4

28از سوم18896334ايالمجاسمي عارف4017از سوم35536701كرجرضايي محمد5

14از مهر20396091كنگاور(ف)هاشمي رابيد محسن3618از سوم36635885همدانايزدي نيكا6

58از دوم22526440ايوان غربخاني اميرحسين6219از اول37696441نهاوند(ف)ميربگ حديث7

18از آبان22535908قروه(ف)كاكه جاني صادق1720از مهر38306247خوي(ف)صمدنژاد ميالد8

40از سوم22756461سرپل ذهاب(ف)ياري سميه1021از تابستان38456219كرمانشاهحديدي اميرمسعود9

41از سوم22856387دهدشتاكبري نيما22

34از سوم22856360بوكان(ف)باريك گوگجلو كلثوم4523از دوم11696648سقز(ف)طاطايي روژين10

51از دوم22856353پاوهرشيدي احسان6924از اول14906652ايالمسيفي روژين11

27از سوم17056182كنگاور(ف)رحمت ابادي سيده شايسته12

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 مهر35686028يزدحسيني نسب سيداميرحسين567از دوم12866639يزدپورشمسي بندراباد فاطمه1

44از سوم37196346يزد(ف)غالمي بنادكوكي محمدرضا138از آبان20926415يزدگنجي زاده حسين2

38از سوم37406510تفتفالح تفتي رويا449از سوم22226564يزدزارع گاريزي فاطمه3

19از مهر25566490يزد(ف)اخوندزرديني فهيمه4

31از سوم15996490ميبدطالبي عليرضا1610از تابستان27926329يزدبيگي نيامقدم وحيدرضا5

16از تابستان23796262يزدرنجبربافقي فاطمه5711از دوم34946222يزدحاجي ابول زاده مريم6

22از تابستان24916174يزدباقري فهرجي فاطمه12

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز3 نفر از تابستان سال چهارم و 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان6 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 31 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

(مناطق محروم )دانشگاه علوم پزشکي يزد بومي استان يزد--پزشکي

2379  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3568  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 7811 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون31: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 18 تعداد قبول شدگان کانون 6329 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز5 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان16  نفر از راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (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 کانون 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. 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 .

 نفر18:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون37: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 33 تعداد قبول شدگان کانون 6219 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 2منطقه ي 

(پرديس خودگردان)دانشگاه علوم پزشکي همدان--پزشکي

2275  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3769  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 9615 : (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

62از دوم35346223نهاوندزنگنه عباس3210از دوم24726523نهاوند(ف)رودباري رضا1

73از اول35606651نهاوند(ف)يوسف وند مصطفي4811از دوم25726384همدانابراهيمي شوكيان بيتا2

80از راهنمايي36576192مالير(ف)نامدار نگين5912از اول26206773بهار(ف)قره خاني محمدماهان3

67از راهنمايي27566411ماليراميري رضا4

18از آبان8256630اسدآباد(ف)فرجيان فاطمه6113از دوم28246946تويسركان(ف)مرادي سحر5

58از دوم13906459قروه درجزينجعفري منصوريان محسن4014از دوم30536382نهاوندموسيوند عليرضا6

20از مهر14736402اسدآبادمرادي حسيني رضا5115از دوم33926678تويسركان(ف)سليماني اصغر7

21از تابستان23966392قروه درجزين(ف)يوسفي فاتح مهسا4316از دوم34256420همدان(ف)سليماني ريحانه8

21از سوم26425919رزنبرقراري زهرا7817از راهنمايي34636498همدانمحمدي طاهره9

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

62از دوم27496385نورآباد ممسنيمحمدي فاطمه414از سوم17056435شيرازعلوي سيده مريم1

53از دوم19046886شيراز(ف)بازرگاني حديث2

27از سوم8896147زرين دشتغفاري اسماعيل5

42از دوم24416494جهرمكريمي جهرمي محمدرضا3

 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 کانون 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. 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان به کانون آمده اند5 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(مناطق محروم )دانشگاه علوم پزشکي جهرم بومي استان فارس--پزشکي

2441  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1861  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 5682 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون45: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 6240 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان11  نفر از راهنمايي ،3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 48 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 26از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر14:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون48: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 26 تعداد قبول شدگان کانون 6289 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 2منطقه ي 

(مناطق محروم )دانشگاه علوم پزشکي همدان بومي استان همدان--پزشکي

2396  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3541  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 7473 : (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

63از اول22716274جم(ف)اياز ريحانه456از سوم23317162گچساران(ف)كياني كاميار1

56از دوم24016456ياسوجاريان پور پوريا297از سوم23816292شيراز(ف)رستمي جليل ابادي زهرا2

40از سوم24146442گچساراناعتمادي زاده سعيد8

82از راهنمايي27136354لنده دوگنبدان(ف)محمدي اصل محمدرضا549از دوم29996416جهرم(ف)رضاييان ساناز3

16از آبان31466661سده اقليد(ف)احمدي فايزه4

36از دوم41336167نورآباد ممسني(ف)رنجبر رضا5

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

80از راهنمايي19396453دهدشت(ف)مساوات پور زهرا313از سوم19556340اصفهانمهري اصفهاني مهتاب1

54از دوم24436504ايذهبراتي ركعتي سجاد4

51از راهنمايي37636237ميبد(ف)موسي زاده ميبدي حميدرضا2

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان به کانون آمده اند2  نفر از راهنمايي،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون20 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 54 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

(ظرفيت مازاد)دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد--پزشکي

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون54: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 7 تعداد قبول شدگان کانون 6340 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 7  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (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 کانون 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. 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 .

 نفر8:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون46: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 13 تعداد قبول شدگان کانون 6292 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 1منطقه ي 

(ظرفيت مازاد)دانشگاه علوم پزشکي جهرم--پزشکي

2414  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4133  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 11941 : (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

45از دوم8866680ايالمعبدالي اشكان2411از سوم5357031اصفهانفاطمي فرنازالسادات1

17از مهر14906291اليگودرزجوادزرين فاطمه2912از دوم6386899اصفهانخرميان اصفهاني سيدمهران2

47از دوم19156421دهدشت(ف)پاكروان نسب كيانوش1513از مهر12196537اصفهانبخشايي بابك3

58از اول19895790اليگودرزعسگري مينا7314از اول12356420اصفهان(ف)كازروني بهار4

16از آبان20056318سروآباد(ف)قادري سيوان3115از سوم15756356اصفهانشفيعيون محمدحسين5

21از تابستان20656031مهاباد(ف)اسمعيل پور حسين16

56از دوم21356362اليگودرز(ف)قاسمي ارش5817از دوم18796610شهركردكماجيان گلنوش6

42از دوم21486141سميرم(ف)طايي مرتضي1418از مهر22566751خميني شهراشرفي هاله7

36از دوم21586084ماه شهررييس قنواتي نازنين1419از مهر26286562اهوازشهبازي مريم8

47از سوم21706304جوانرودحسيني هيمن3920از دوم30536324خرم آبادشاهرخ سيده غزل9

18از مهر32636268اصفهان(ف)بيگي ريزي محمدرضا10

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

70از اول9165806بانه(ف)اعتماد روناك548از دوم18826680تهرانمشكاني فراهاني سينا1

71از اول22686605پارس آباد مغان(ف)احمدزاده رضا9

45از دوم23065768سقزشاه ويسي محمد8510از اول24576697اراك(ف)ملك نگار2

23از سوم24206180دورود(ف)سعيدي نيا سحر6511از دوم25526663اراك(ف)عسكري صنم3

43از سوم24956077كامياران(ف)ابراهيمي ارمين4112از سوم25526391ساوهزال امير4

10از دي25356591آبدانان(ف)فيلي محمدامين4513از دوم29875978قم(ف)قديري فاطمه زهرا5

68از راهنمايي25756131تكاب(ف)قاسملويان محمدرضا1314از مهر32676405قم(ف)خردمند عليرضا6

82از اول34386475كرجرضاخاني نگار7

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 11  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون17 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 51 : (در مجموع چند سال حضور)ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

(ظرفيت مازاد)دانشگاه علوم پزشکي اراک--پزشکي

2535  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3434  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 11983 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر12:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون51: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 16 تعداد قبول شدگان کانون 6022 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز6 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان13 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 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 کانون 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. 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 .

 نفر13:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون35: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 30 تعداد قبول شدگان کانون 6291 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 1منطقه ي 

(پرديس خودگردان)دانشگاه علوم پزشکي اصفهان--پزشکي

2148  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3230  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1506  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 9945 : (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

23از سوم32956595اهوازصباحي زاده اميررضا1919از مهر14686724شيراز(ف)حسيني نيوشا1

52از دوم33126203بندرعباسنظرزاده احمد1520از مهر16106275شيراز(ف)احمدي توماج2

37از سوم33666414اروميهپوراصغر ياسر5121از اول16436461شيرازپوشپاس علي3

49از دوم34116422نورآباد ممسنيزارع زاده محمدامين3622از دوم16546228مشهد(ف)وجداني صغير ايدا4

18از مهر34346029كرمانشاه(ف)شكاري اتوسا3623از سوم16766410شيرازمختاري مسعود5

105از راهنمايي16826407شيراز(ف)رويين تن اردكاني فاطمه6

11از بهمن8576401ارسنجان(ف)يوسفي جو جاسم2724از سوم17366150مشهد(ف)قزاقي اناهيتا7

39از سوم13776689دهدشتابتكارنيا علي5125از دوم17435811شيرازحيدري ارجلو رايحه8

41از سوم13806360ياسوجحسيني سينا3226از سوم17716049شيرازطوبي فرد راضيه9

59از دوم14536358بهمئيجان افزايي احسان27

57از دوم15766312خنجرستم پور جواد3328از دوم19666443اهوازجاللي وحيد10

18از آبان15996116بندر ديلم(ف)هوايي دشمن زياري نازنين2529از سوم19766597كازرون(ف)رضاخواه سعيد11

25از سوم16746329بوكانرستمي بوكاني سعيد4130از دوم22226366شيراز(ف)خليفه ركسانا12

71از راهنمايي17376523دهدشتمعصوم زاده رضا6831از اول23596434گلپايگان(ف)ياوري فاطمه13

37از سوم19496485ياسوج(ف)فتاحي ارمين4532از سوم24876717كازرون(ف)طاهري علي اصغر14

83از راهنمايي20366004شهربابك(ف)موفق زهرا9233از راهنمايي26836302ني ريز(ف)صيادكوه عرفان15

119از راهنمايي20656192آشخانه(ف)عطايي الهه10534از راهنمايي27016664ساريخليلي اميرمحمد16

18از تابستان20716078ياسوج(ف)محرابي سارا3535از سوم28215889بهبهانمسيح پور اريانا17

32از سوم20915825برازجانفقيه اطهر6336از دوم30946520بهبهان(ف)نژاددهباشي شيوا18

 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز5 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان24  نفر از دبستان و راهنمايي ،6 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (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 کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 51از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر30:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون46: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 51 تعداد قبول شدگان کانون 6192 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(پرديس خودگردان)دانشگاه علوم پزشکي شيراز--پزشکي

2036  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3366  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1736  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 8195 : (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

57از راهنمايي36636134آمل(ف)اسماعيل زاده فاطمه2117از سوم23716234شيراز(ف)رستمي علي1

32از سوم36965898اميركالشفيع زاده احمدرضا18

47از سوم37766191جويبارغفاري چراتي مهسا5519از دوم20976386گرگانملك محمودي سهراب2

73از اول37816688آملبرزگر مهدي1720از مهر21356944گرگان(ف)نياكان زهراسادات3

55از دوم38036140بهشهر(ف)بهرامي گرجي محمدابراهيم3221از دوم22126686گرگان(ف)ذوالفقاريان حسين4

11از تابستان38676839گرگانمعزز هيال1222از مهر25226154گرگانسروش نيا سعيد5

13از مهر38726418گرگان(ف)رحيمي نژادنوديجه مهال10323از راهنمايي27216809بهشهرعابدتازه ابادي رضا6

10از مهر29316493گرگانارباب مجني زهرا7

28از سوم14756191گنبد(ف)چپرلي عبدالرئوف3624از سوم30166521گرگاناخوان فرد محمدپارسا8

16از تابستان15356179بندرتركمن(ف)پارسايي ميالد2525از سوم31866268ساريفرشادي يونس9

67از اول19426295آزادشهرتوكلي پلرم فاطمه4226از دوم32177019گرگانعرب احمدي امير10

32از سوم20606255گنبدعرب گلو عليرضا3727از سوم32376533بهشهر(ف)نبوي كاركمي سيدسهيل11

34از سوم21736417شيروانرشيديان زهرا628از دي32406480گرگانپرناك مهال12

76از راهنمايي22046196كالله(ف)قلي لوبذا6329از دوم32636497ساري(ف)واثق كيميا13

43از سوم22316297كاشمر(ف)اوخ محمد8230از اول33856661بابلحسيني تبسم السادات14

41از دوم24206068مياندوآبعلي پوركبودكندي نسا2031از تابستان35636254گرگانمقصودلو سارا15

47از اول24516406گنبد(ف)مرداني ارمان3232از دوم35746744ساريخاكسارثاني غزاله16

 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 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز5 نفر از تابستان سال چهارم و 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان21  نفر از راهنمايي ،3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون16 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 39 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 41از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر24:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون39: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 41 تعداد قبول شدگان کانون 6196 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(پرديس خودگردان)گرگان- دانشگاه علوم پزشکي گلستان --پزشکي

2420  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3712  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 7983 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 90 



شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

63از اول37896378اهوازترنجي زاده زهرا385از سوم29066377دزفول(ف)جواهريان محمد1

27از سوم39426333اهواز(ف)غزي اصل سرور836از اول36736791دزفول(ف)سردارپور منصور2

144از دبستان37816221دزفول(ف)سليماني بياتياني اسما3

32از سوم20876159انديمشكفالح فايزه537از اول37896945اهوازپيرامون محسن4

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 آبان33616591اردبيل(ف)نورزاده افشار مهسا1516از مهر22326193تبريز(ف)سخايي پريا1

70از اول34706364عجب شير(ف)نجفيان خضرلو محمد1717از مهر23246308تبريز(ف)رضايي كجابادي فاطمه2

46از دوم35475978اروميه(ف)قصبه مهريار6518از دوم23786671تبريزمازوچيان ميالد3

72از راهنمايي36636157اردبيل(ف)جهان پناه زهرا4119از سوم23876226تبريزرخشا امين4

52از دوم23986386تبريز(ف)يوسفي قصبه مريم5

111از راهنمايي16126591مشكين شهر(ف)عباسي محسن1020از تابستان24176038تبريز(ف)داداش زاده رسا6

64از اول16576794پارس آباد مغانخاك زاداجيرلو علي اكبر21

36از سوم17016018اهر(ف)حسن پورچاپاني مهسا5822از راهنمايي22226212اردبيلرجب وند اميرحسين7

86از راهنمايي17526331مياندوآبپورعلي وكيل انيس4223از دوم23596688نمينمينايي كسري8

54از راهنمايي18126112بوكان(ف)ليلي پورحاجي لك ارمان7624از راهنمايي24356511اردبيلامين طينت طاها9

79از اول18466316پارس آباد مغان(ف)فكوري خاالن ايالر3025از سوم27896441اردبيل(ف)جمالي شندرشامي طوبي10

74از راهنمايي19096137خلخالرحيمي نيلق احمد4126از دوم27927117اردبيلاقبالي عموقين فاطمه11

35از سوم19446197گرميودادي ديزج ايدين1027از تابستان29106746اردبيلصالحيان افسون12

32از سوم19696289مشكين شهر(ف)پنهاني سيما2328از تابستان30496884اردبيل(ف)ابراهيمي قونسول كندي سعيد13

39از سوم19766377مشكين شهرصادقي جدي زهرا9129از راهنمايي31566282اردبيلاعيادي احسن اميرحسين14

32از سوم20656111اهر(ف)فرهادي ميالد6530از راهنمايي33206604اردبيل(ف)ولي پور غزل15

 آزمون17 : (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 کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 42از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

.ج، دانش آموزاني که جزء سهميه ي مناطق نبوده اند. 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز3 نفر از تابستان سال چهارم و 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان15  نفر از دبستان و راهنمايي ،9 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(پرديس خودگردان)دانشگاه علوم پزشکي اردبيل--پزشکي

1969  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3475  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2410  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 8353 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر24:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون49: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 42 تعداد قبول شدگان کانون 6226 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان به کانون آمده اند6  نفر از دبستان ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 62 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون62: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 6333 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 2منطقه ي 

(ظرفيت مازاد)دانشگاه علوم پزشکي دزفول--پزشکي

3789  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 8096 : (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

78از راهنمايي36086638اهواز(ف)نريماني اسما239از سوم20877006اهوازنريماني نژاد زهرا1

19از مهر26336377اهواز(ف)نري ميسا شادي2

42از دوم14776506ايذه(ف)خواجوي مجتبي2410از سوم27876763اهوازفالحي نيا محمدامين3

41از دوم14846261ماه شهرعليويان مويد2511از دوم29376076اهوازطالب زاده رضا4

19از مهر15556322بهمئيفتحي پوربرم افشين4912از دوم30866567بهبهانمحمدجعفري علي5

33از سوم16686256آبادان(ف)هاللي محمدجواد2613از اول33036630اهواز(ف)حيدري سورشجاني كاوه6

54از دوم20606064باغملك(ف)شهرياري محمد4114از دوم33706365اهوازطاهري دوركي سيدمحمدحسن7

63از اول21985880دهلرانباقري امير4615از دوم33856264اهوازاميري ياسمن8

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

21از تابستان39496402تهرانخالقي رستمكاليي نرگس884از راهنمايي30246256اهواز(ف)رجب پور مريم1

48از دوم37696193اهواز(ف)نجفي محمد2

27از سوم25976365ماه شهر(ف)خوش نظراسفرجاني امنه195از مهر38836484اهواز(ف)غالمي ارجنكي فاطمه3

48از دوم26135963ياسوجپويا مريم6

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان3  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 41 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

(ظرفيت مازاد)دانشکده علوم پزشکي آبادان--پزشکي

3949  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 12749 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون41: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 6193 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 12  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 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 کانون 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. 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 .

 نفر13:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون38: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 27 تعداد قبول شدگان کانون 6256 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 2منطقه ي 

(پرديس خودگردان)اهواز- دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور --پزشکي

2198  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3475  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 7977 : (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

11از تابستان43695951گرگانقدسي راثي سروناز505از دوم28416357اصفهانمعتمدي قهفرخي نويد1

86از راهنمايي28446305دهدشت(ف)فتحي ايراندخت466از دوم43396540بابل(ف)گلچوب فيروزجايي فاطمه2

79از راهنمايي29366523شاهين دژ(ف)نجارزاده هاچه سو اريا557از دوم43516233كاشمر(ف)فياض محمدنويد3

61از اول43596555بجنورد(ف)ره اموز ارش4

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 سوم39426109قزوينعليجاني فاطمه5411از دوم24646438مشهداسماعيلي مهديه1

9از مهر39956003گرگان(ف)كاظميان سحر2812از دوم25426187تبريزمحمودعليلو ايسان2

15از مهر25616570تهران(ف)جعفري برواتي سارا3

38از سوم8476285بندر گناوه(ف)رنجبر زهرا13

23از سوم16456326كرمانساالري پل پيران مهال7314از راهنمايي22636400كرمان(ف)شرافت عباس4

36از سوم24566059بندر گناوه(ف)سيفيان محمدرضا3915از سوم25026753كرمانكرمي شاهرخي ياشار5

11از بهمن25516354زرندرجبي بهاابادي فايقه3616از سوم32246302كرمانشيرواني سعادت ابادي عليرضا6

97از راهنمايي26086587جيرفت(ف)دلفاردي مهال2917از سوم32246281كرمان(ف)ناظري راد اناهيتا7

27از سوم26216361كرمانبحريني سينا6318از دوم32446675كازرونميرزايي فاطمه8

19از تابستان26946327نورآباد(ف)مشعشي ده كبودي پوريا1819از تابستان34486702كرمانايزدپناه راوري كاميار9

24از تابستان34946703سبزوارعلوي خوشحال سيدسجاد10

 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز3 نفر از تابستان سال چهارم و 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان11  نفر از راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون16 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 34 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر13:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون34: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 30 تعداد قبول شدگان کانون 6285 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه 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 .

(پرديس خودگردان)دانشگاه علوم پزشکي کرمان--پزشکي

2621  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3935  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2542  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 8537 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

3منطقه ي 2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 4  نفر از راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون16 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 55 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون55: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 13 تعداد قبول شدگان کانون 5951 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(پرديس خودگردان)دانشگاه علوم پزشکي زاهدان نيمسال دوم--پزشکي

2936  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4363  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2874  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 9193 : (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

10از دي9506170لردگانمحمدي مصيري حامد357از سوم21486523بروجنسعادت بروجني محمد1

60از راهنمايي21586289لردگان(ف)رحيمي ريگي شقايق368از سوم34066382فارسان بهرامي محمد2

10از دي22945883لردگانحسيني سيدحسن359از سوم35686457بروجنحقاني بروجني محمد3

170از دبستان24016120لردگان(ف)حسيني سيدرضا4910از دوم37046529بروجن(ف)باقري ساجده4

9از مهر28976155شهركردحسين پوراقايي فاطمه11

37از سوم4386385لردگان(ف)حسني ساطحي زهره5

31از سوم8226601لردگان(ف)بويري منجي روح اهلل6

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

68از اول30816342ابهر(ف)اله ياري مهوش384از سوم23066794ابهر(ف)عطايي فاطمه1

68از دوم31706339ابهر(ف)هاديلو كاوه745از اول24696212زنجانافسري مهسا2

38از سوم28956364زنجان(ف)عباسي مهدي3

24از تابستان19846180خدابندهحيدري محمود6

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال چهارم به کانون آمده اند  نفرنيز1  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 5 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 51 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

(مناطق محروم )دانشگاه علوم پزشکي زنجان بومي استان زنجان--پزشکي

3740  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 9254 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون51: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 6180 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز3  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 6  نفر از دبستان يا راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 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 کانون 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. 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 .

 نفر8:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون43: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 21 تعداد قبول شدگان کانون 6155 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 2منطقه ي 

(مناطق محروم )دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد بومي استان چهارمحال بختياري--پزشکي

2401  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3568  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 10260 : (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

62از دوم26036160دهدشت(ف)پوش صادق165از مهر22115741تهران(ف)علي سلطاني راضيه1

54از دوم27136230اليگودرز(ف)رضايي پريسا6

26از تابستان27136183گنبد(ف)سعيدي زهرا307از سوم33366481ورامينتاجيك سعيدي زهره2

18از تابستان27226339ايوان غرب(ف)حيدري رضا178از تابستان36496566كرججفايي ثنا3

63از دوم25976736جويبارشكري كوهي خيلي محمدصادق4

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

85از راهنمايي25756343بمپورطاهري ميالد435از دوم28176334تهرانابيضي بخشايش ميثم1

80از راهنمايي26565820كوهدشتكوشكي شيرين6

16از مهر28105948بم(ف)افشاري پور ريحانه257از سوم41416542ساري(ف)صباغي دارابي سيده فاطمه2

35از سوم41965890كرمانزينلي كرماني پرديس3

32از سوم42835869يزدنجاري طزرجاني مهدي4

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 4  نفر از راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون21 : (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 کانون 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. 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 .

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون45: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 5890 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 1منطقه 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 .

(ظرفيت مازاد)دانشگاه علوم پزشکي بم--پزشکي

2656  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4332  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 12634 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 35 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون35: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 14 تعداد قبول شدگان کانون 6160 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 1منطقه ي 

(ظرفيت مازاد)دانشگاه علوم پزشکي سمنان--پزشکي

2713  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3649  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 12780 : (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

122از راهنمايي17766692سقز(ف)احمدي نوين محمد2414از تابستان21396611تهرانمحمدي فرهاد1

89از راهنمايي20116130اسفراينمهرابي صالح ابادي ميترا15

8از آبان22276333سراب(ف)طلعتي اذر ارزو7716از اول18466257نوشهر(ف)رودگردارايي معصومه2

52از اول23666316تنكابن(ف)منتظري فراز4617از دوم27856180ساريكاويان نگار3

80از راهنمايي23665919صومعه سراخليلي پيشخاني انيتا2118از تابستان31756357كرمانشاهچشمه كبودي سپيده4

84از راهنمايي24516385سراب(ف)طهماسب زاده حامد6219از راهنمايي32246817ساري(ف)خورشيديان شميم5

19از مهر24625796ماسال(ف)رشيدي سيدمرتضي4720از دوم32506610آملصادقي مهال6

8از مهر24955825جوانرود(ف)كاكاويسي موسي3821از دوم33546663آمل(ف)اقاجاني بهاره7

76از راهنمايي24986225مياندوآبسليماني پرستو4222از دوم33986412سمنانطبسي زاده ترشيز زهرا8

15از تابستان25075879پاوهولدبيگي سيدعمر2523از سوم34706166نيشابور(ف)امان ابادي نويد9

61از دوم25126508مشكين شهر(ف)مختاري مجنده بابك4924از دوم34876337قم(ف)فروردين محمد10

24از سوم25125977اهر(ف)گياهي حسام الدين3525از سوم35016652قائم شهرعاليشاه پركو شقايق11

10از دي35416144كيان(ف)علي دوست قهفرخي فرشته12

45از دوم8176478تنكابنحاتمي سيدفاضل13

 آزمون16 : (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 کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 34از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

.ج، دانش آموزاني که جزء سهميه ي مناطق نبوده اند. 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز4 نفر از تابستان سال چهارم و 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان12  نفر از دبستان و راهنمايي ،6 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(پرديس خودگردان)(محل تحصيل رامسر)-ساري  - علوم پزشکي مازندران --پزشکي

2507  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3487  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1979  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 11781 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر18:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون46: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 34 تعداد قبول شدگان کانون 6109 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

20از تابستان38576454كاشانگذرنويي فاطمه3111از سوم21035633اصفهانجمشيدي اشكان1

14از آبان38796273كرجنديرخانلو پگاه2712از سوم22986507اصفهان(ف)اژدري نيا سينا2

36از سوم23876568اصفهانفتاح حسين ابادي ابراهيم3

31از سوم6516211سلماس(ف)درخشاني مريم5413از دوم24326462مالرد(ف)مهدوي زاده حانيه4

16از مهر21836421اصفهاندهقاني سارا14

125از دبستان23906118اهرال طه رضا3915از سوم22036649كاشاننشاسته گير زهرا5

19از مهر26186143سرابله(ف)علي خاني علي2316از تابستان26756563كاشانصادقي نيا طيبه6

57از دوم26636039شهريارصفري محمدرضا3817از سوم33126609كاشانپورابراهيمي محسن7

34از دوم26676001رامهرمز(ف)حقيقي جواد1918از مهر35856146كاشانقطبي مريم8

21از تابستان27336256حويقپورجوزي كله سرا مهنا2519از تابستان36216121قمفغاني مهرورز فاطمه9

46از دوم27336206دهلرانرسولي سوسن2420از سوم37096458الهيجان(ف)اله اشتري زينب10

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

51از راهنمايي44276149ميبد(ف)جواهري مقدم مجتبي244از سوم44086226كرمانوكيليان ناييني كيميا1

35از سوم44176764اروميه(ف)مجدي ساالر2

66از اول29605921ياسوج(ف)رضازاده اميررضا215از تابستان44276422جويبارمسلمي پطرودي اميرحسين3

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 3  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون15 : (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 کانون 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. 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 .

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون39: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 6149 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 2منطقه 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 .

(ظرفيت مازاد)دانشگاه علوم پزشکي زابل--پزشکي

4427  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 11842 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

3منطقه ي 

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز4 نفر از تابستان سال چهارم و 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان11  نفر از دبستان ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

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

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 28از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر12:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون34: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 28 تعداد قبول شدگان کانون 6143 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(پرديس خودگردان)دانشگاه علوم پزشکي کاشان محل تحصيل آران و بيدگل --پزشکي

2733  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3789  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2432  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 11446 : (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

53از راهنمايي41755985كرمان(ف)پرنده دانيال1019از راهنمايي27866087شاهين شهرليراوي احسان1

26از سوم41836460بندرعباسدبيري پرنيا2310از تابستان28065826تهران(ف)سيدميرزايي سيدمحمد2

110از راهنمايي27846269ياسوج(ف)حميدي مينا4811از دوم26516541بندرعباسقنبري غزل3

123از راهنمايي28106100ياسوج(ف)ثابت قدم سمانه2412از تابستان34806529بندرعباسعسكري پريسا4

73از اول28676660دره شهرخداياري فايزه1813از مهر38176628بندرعباساميني حسين5

49از دوم28706648تنكابنستوده ارين5114از دوم41336343زرين شهر(ف)سبكتكين ريزي كامران6

65از اول28926152ياسوج(ف)محمدي ناديا5815از دوم41416365بهشهر(ف)سينه سپهر فاطمه7

18از سوم28975829شيراز(ف)اسدي يوسف اباد سيدحسين2416از سوم41516281داراب(ف)عباسي نوشين8

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 دوم18986362مياندوآبسعيدي گدگلو فردين1310از آبان24715754تهران(ف)معيني امي تيس1

10از اسفند19466288تكاب(ف)نصراللهي روناك5311از اول25176332تبريز(ف)فخري اشكان2

46از دوم20466308شبستر(ف)بهنام فر ليال3712از راهنمايي25386286تبريز(ف)كاشت كار مهسا3

68از راهنمايي20546295خدابنده(ف)چراغي مجيد13

67از اول20975926ماكو(ف)صفري حسام6214از اول17836519خوي(ف)جهانگيري برهان4

68از دوم21196399مشكين شهر(ف)پيري فاطمه6315از اول29536692ميانه(ف)كريمي حسين5

70از راهنمايي21666236هشترود(ف)خاني سراسكانرود محدثه1916از مهر32956089خوي(ف)مقدسي كوزه كنان رضا6

40از اول22996022تكاب(ف)مواليي مرتضي1817از تابستان37766003رشتخوش لقارودباركي اميرحجت7

11از مهر38116739تهران(ف)ذوالجاللي ياسمين8

27از سوم18466045مياندوآبافشاري سوگلي تپه ارمان9

 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 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز4 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان9  نفر از راهنمايي ،3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون16 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 43 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر12:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون43: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 31 تعداد قبول شدگان کانون 6089 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 1منطقه ي 

 آزمون18 : (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 کانون 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. 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 .

(پرديس خودگردان)دانشگاه علوم پزشکي زنجان--پزشکي

2166  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3754  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2532  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 9790 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان9  نفر از دبستان و راهنمايي ،4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(پرديس خودگردان)دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس--پزشکي

2892  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4183  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2800  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 11245 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر13:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون54: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 24 تعداد قبول شدگان کانون 6142 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

41از سوم17826385برازجاندانش پژوه نازنين365از سوم9526550اهرم(ف)پوالدي محمدصادق1

30از سوم19996286برازجانفريدوني غزاله416از سوم13616224بندر ديرربيعي سعيد2

18از مهر20156295بندر دير(ف)ثابت مريم357از سوم15076472بندر گناوه(ف)صادقي سكينه3

25از تابستان20266291برازجانجعفري سيده الهه248از تابستان15736364برازجانزارع احسان4

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

19از مهر9905970ماكو(ف)اسدزاده سيروس105از مهر13506697تهران(ف)رييسي فرد پگاه1

56از دوم17036530بوكان(ف)رياضي فر هاجر146از آبان14506409تهرانابراهيم زاده رجايي الهام2

71از راهنمايي18125662اسفرايننقي زاده سيدرضا7

7از فروردين20786225آستاراحسين زاده شرمين288از سوم25566356كرجزارع گاريزي فاطمه3

35از دوم25646148كرجعظيمي سيداميررضا4

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز4  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 3  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون14 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 30 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

1812  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 9016 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون30: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 6148 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان5 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون21 : (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 کانون 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. 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 .

(ظرفيت مازاد)کرج- دانشگاه علوم پزشکي البرز --پزشکي

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون31: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 6224 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 3منطقه ي 

(مناطق محروم )دانشگاه علوم پزشکي بوشهر بومي استان بوشهر--پزشکي

2015  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 10174 : (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

51از دوم39805912ني ريز(ف)طاطي محمد427از دوم7006557شيرازطيبي محمدرضا1

69از دوم19896914شيرازمظفري محمدرضا2

19از مهر20856468خرم بيد(ف)اكرمي ابرقويي محمد188از مهر20296373شيراز(ف)رضايي سمانه3

54از دوم21706281دهدشت(ف)پژوهنده فاطمه259از سوم20486124شيرازبازوبند الله4

34از دوم23466150دهدشت(ف)دولت ياسين10

21از تابستان25015642بوكانعزيززاده مسعود1411از آذر34346583دارابكشاورز سارا5

38از دوم25595974ارسنجاناسكندري حسين1912از مهر38916475داراب(ف)انصاري دانيال6

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

16از مهر17526225چابهارهراتي حسيني عليرضا105از مهر28066060مشهدبيات ترك محسن1

69از اول28976500بوكان(ف)محمودزاده ليدا606از دوم28606353مشهد(ف)يوسفي سحر2

78از اول29176222گنبد(ف)طيب فايزه7

26از سوم43246355كرمان(ف)نوروزي حسن3

104از راهنمايي11876336خواف(ف)طاهري اميررضا4

 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 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 4  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون16 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 51 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون51: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 14 تعداد قبول شدگان کانون 6191 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 1منطقه 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 .

(پرديس خودگردان)دانشگاه علوم پزشکي زاهدان نيمسال اول--پزشکي

2897  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4271  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2860  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 11467 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

3منطقه ي 

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز4 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان7 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 33 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون33: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 19 تعداد قبول شدگان کانون 5912 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(ظرفيت مازاد)دانشگاه علوم پزشکي فسا--پزشکي

2501  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3891  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2051  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 10935 : (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

13از تابستان27776128بوكان(ف)عليزاده جمال514از اول19936582مشهدعليزاده مهديه1

18از سوم28066269ياسوج(ف)خشنودي زاده سيده نسرين365از سوم22355967مشهدعطاري فاطمه السادات2

64از اول40606231بجنورد(ف)رادفر پوريا3

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

37از سوم33705880سمناناكبري مهديه244از تابستان19456208سمنانعزيزي حميدرضا1

41از سوم34876989سمنانصوفي ابادي فاطمه65از مهر24546272سمنانشهابي اميرحسين2

45از سوم63236124سمناننظري اميرحسين256از تابستان32926358سمنانپارسا مونس3

 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 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون21 : (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 کانون 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. شرکت داشته اند 

(مناطق محروم )دانشگاه علوم پزشکي سمنان بومي استان سمنان--پزشکي

3895  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 8158 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون29: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 7 تعداد قبول شدگان کانون 6124 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال چهارم به کانون آمده اند  نفرنيز1  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 4 :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؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون36: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 13 تعداد قبول شدگان کانون 6231 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 1منطقه ي 

(ظرفيت مازاد)دانشگاه علوم پزشکي سبزوار--پزشکي

3781  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2669  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 8508 : (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

98از راهنمايي18836260كهنوجساالري خالصان محمدجواد174از مهر40196293كرماندوستكي محدثه1

18از تابستان20116270جيرفتعمراني ساردو اميرحسين195از مهر48676038رفسنجان(ف)خدادادي حسين2

95از راهنمايي16896335جيرفتمجاز علي3

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

16از مهر42936472اهواز(ف)عبادي منا247از تابستان40666672اروميهخليلي عالفي علي1

54از اول40875755سنندج(ف)اسدي ايمان2

57از اول17376334ايالمعبدي نازنين278از سوم41036252اروميه(ف)نظرپوراكبري احمد3

32از دوم19696223ايالمقيصرزاده محمدحسين439از اول42346402فارسان دياني اميررضا4

92از راهنمايي23506553سرپل ذهاب(ف)نظري پويا7210از راهنمايي42386258اهواز(ف)محمديان زهرا5

104از راهنمايي23856141صحنهفتاحي كوثر6611از اول42836696اهواز(ف)بهادري نوشين6

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان6  نفر از راهنمايي ،3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 53 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

(ظرفيت مازاد)دانشگاه علوم پزشکي ايالم--پزشکي

2350  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4266  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 9013 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر9:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون53: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 21 تعداد قبول شدگان کانون 6150 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 1  نفر از راهنمايي،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون20 : (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 کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 5از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر2:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون49: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 5 تعداد قبول شدگان کانون 6260 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 2منطقه ي 

(مناطق محروم )دانشگاه علوم پزشکي جيرفت بومي استان کرمان--پزشکي

1883  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 10226 : (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 سوم42146418قمحسيني انواري سيدمصطفي124از تابستان20366070مشهدبرومندنوقابي محمدرضا1

38از سوم24845939مشهدنورايي بيدختي مينا2

37از سوم28065882فريماناسحاقيان فريماني حسن5

133از دبستان28276258مشكين شهر(ف)احمدزاده مريم196از مهر40396111كرجنصيري الهام3

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

49از دوم39806019اردبيل(ف)رونقي زهرا2218از سوم19856348شيرازاگاه زهرا1

26از سوم25516239شيرازفدايي عباس2

15از تابستان16996072ميبدكريم بيكي فيروزابادي ابوالفضل19

35از دوم17766253شهربابك(ف)مجيدي محدثه4020از سوم21926376يزدرحيمي معين3

63از اول18186475ياسوج(ف)حسيني اتوسا8421از راهنمايي27606635انار(ف)جديدي داودابادي ابوالفضل4

65از اول19355982طبس(ف)هاديان مهدي3122از سوم28816135يزدشفيعي محمدحسن5

56از دوم19785745ياسوجفاتحي زهرا3523از سوم30776189مهريززارع بيدكي علي6

46از دوم22346078ياسوجبشيرپور محمدامين2424از تابستان33126454ميبدرضايي شوركي حميدرضا7

73از اول23016263بهمئي(ف)جبازاده كوثر5225از دوم35346344يزد(ف)خالصه زاده هانيه8

35از سوم23116324ياسوجانصاري احمدرضا5426از دوم35856322آبادهسليمي اميرحسين9

135از دبستان23166289شهربابكمحمدي كمسرخ اميرحسين3827از دوم37335786نورآباد ممسنيساالري فرزام10

32از سوم23246156شهربابكرادمهر زهرا3928از سوم37405984آبادهجعفري امير11

36از سوم24736093آبادانطاهري فاطمه4529از سوم37575985تفتجعفريان شوده عليايي اميرحسين12

19از مهر25466019برازجانصمصامي نيلوفر10430از راهنمايي38176348ني ريز(ف)باغبان محمدكمال13

56از اول26006154شهربابك(ف)خبري الهه4631از سوم39015997اردكاندهستاني اردكاني زهره14

38از سوم26526109برازجاننوشادي طوبي12832از دبستان39286611تبريز(ف)بزاززاده نازنين15

86از راهنمايي27226358ياسوج(ف)مناجاتي سجاد2133از سوم39655787كرج(ف)جعفري سهي هانيه16

17از مهر39726526يزدپيماني محمدرضا17

 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان24  نفر از دبستان و راهنمايي ،5 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 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 کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 47از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر29:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون49: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 47 تعداد قبول شدگان کانون 6072 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه 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 .

(پرديس خودگردان)دانشگاه علوم پزشکي يزد محل تحصيل احمدآباد مشير--پزشکي

2546  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3928  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2551  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 9961 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

3منطقه ي 
2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان3  نفر از دبستان  ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (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 کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون46: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 5939 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(ظرفيت مازاد)دانشگاه علوم پزشکي گناباد--پزشکي

2806  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4207  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2694  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 9542 : (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

40از سوم15546334بستك(ف)بهادر ساره366از سوم36416622بندرعباسجم محمدحسين1

16از آبان15846166بستك(ف)دن عفيفه417از سوم37896271بندرعباسحسيني هفشجاني نيلوفر2

100از راهنمايي25636266قشم(ف)غضنفرپور رضا968از راهنمايي41516615بندرعباسميرشكار غزل3

37از سوم26835997بندر كنگ و چاركدرساره سميه1309از راهنمايي45866210بندرعباسمنصوري ارش4

11از مهر56026061بندرعباسمرادي فاطمه5

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

56از دوم16126231آبدانان(ف)عسگري محمد2110از تابستان9456452اركوازملكشاهي(ف)نظري عماد1

59از دوم16206087سرابله(ف)اقبال محمد7111از اول11176701ايالمدوكانه يي زهرا2

49از دوم16416253سرابله(ف)خسروي محمدهادي1812از مهر11526815ايالمعلي پور پريا3

19از مهر16645945بدره(ف)عزيزي مايده3313از سوم12626718بدره(ف)باالوندي سعيد4

17از دوم17736056سرابله(ف)هوشمند فاطمه1714از تابستان12866067ايالممحمودي هايده5

42از سوم17956326دره شهر(ف)جهان بين وحيد7915از راهنمايي12956408اركوازملكشاهيزنجي حميدرضا6

25از تابستان17986094اركوازملكشاهيدارابي يداهلل1716از مهر14356232دره شهركسعلي كيميا7

55از دوم18686227آبدانانقيه زاده نوراله1617از مهر14715940آبدانان(ف)صبوحي عمادالدين8

32از سوم15946569ايوان غربايدي پور اميررضا9

 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 3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز4 نفر از تابستان سال چهارم و 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان9  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 36 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. شرکت داشته اند 

1773  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 8612 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر10:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون36: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 22 تعداد قبول شدگان کانون 6094 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 4  نفر از راهنمايي ،3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون16 : (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 کانون 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. 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 .

(مناطق محروم )دانشگاه علوم پزشکي ايالم بومي استان ايالم--پزشکي

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون56: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 12 تعداد قبول شدگان کانون 6061 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 2منطقه ي 

(مناطق محروم )دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس بومي استان هرمزگان--پزشکي

2563  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4605  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 11236 : (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

57از دوم19696398شيروان(ف)سياوشي فهيمه215از سوم23986140مشهد(ف)اسفندياري حنيفه1

49از دوم19996235اسفراينشريفيان شهرزاد6

60از اول27056080گنبد(ف)كوهاني مريم447از دوم25726293بجنوردحسين زاده شيما2

74از راهنمايي32586497بجنوردحسين زاده مقدم سپهر3

49از اول16896211شيروانرحمتي دواب سپيده4

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

122از دبستان25415984جيرفتموسوي سيدابوالفضل434از دوم28496491تبريز(ف)درستي فاطمه1

67از اول307395964ياسوجفروزنده سيدعلي545از دوم28536102تبريزصحرايي هادي2

12از مهر43096201اهواز(ف)خلفي عرفان3

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 3  نفر از دبستان ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون16 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 59 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون59: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 7 تعداد قبول شدگان کانون 5984 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 1منطقه 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 .

(ظرفيت مازاد)دانشگاه علوم پزشکي جيرفت--پزشکي

56361 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان به کانون آمده اند6  نفر از راهنمايي،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (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 کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون50: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 6140 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 1منطقه ي 

(ظرفيت مازاد)بجنورد- دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي --پزشکي

1999  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3258  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2398  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 10102 : (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

17از آبان27275968سوريان/بوانات مصيبي مصطفي874از راهنمايي26395942اصفهانصولتي دهكردي صباسادات1

35از اول27845994آبادان(ف)اسمعيل مقدم سوگند5

15از مهر28166138مياندوآبمولودي صابر1096از دبستان35476355سيرجاننصرت ابادي فايزه2

18از تابستان40666148كرمانكاظم زاده شيما3

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 دوم19416032سراوانحسين زهي عبداالحد174از آبان42596043زاهدانرشيدنسب بهرام1

42از سوم20235884سراوان(ف)سبحاني سيب سيما235از سوم55766677زاهدانرمضاني درح مهال2

62از دوم24066231سراواندهواري سينا6

47از دوم18525838سراوانملك زهي مجتبي3

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان5 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون21 : (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 کانون 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. 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 .

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون41: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 6032 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 2منطقه ي 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .

(مناطق محروم )نيمسال اول- دانشگاه علوم پزشکي زاهدان بومي استان سيستان و بلوچستان--پزشکي

2023  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4259  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 10265 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

3منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان1  نفر از دبستان يا راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 46 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

(ظرفيت مازاد)دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان--پزشکي

2784  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4066  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 13342 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون46: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 5994 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

113از دبستان33775898بمسعيدي پناه محبوبه489از دوم13006014بمدهقاني زهرا1

115از راهنمايي37466030بم(ف)عزيزابادي نازنين1810از مهر25076020بم(ف)پورطاهري اسما2

18از مهر38035477بم(ف)ابراهيمي فر اميرحسين4111از سوم26186183بمسرحدي اميرمحمد3

18از مهر38435903بم(ف)دريجاني صديقه8912از راهنمايي27726573بم(ف)علي نژاد مهدي4

31از سوم42896422بمعيش ابادي عرفان5513از دوم27776390بم(ف)ناصحي محدثه5

78از راهنمايي44256081بملشكري زاده بنيامين12514از دبستان29135991بمميرزاده محمدحسين6

94از راهنمايي47256072بمظهيري مقدم مهدي12715از دبستان30216109بمدري جاني مرضيه7

 146از دبستان31636031بمپورطاهري عطيه8

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 دوم26636075سراوانمالزهي ضياالدين236از سوم46055791زاهدانطاهري بجد عبدالرحيم1

57از دوم27375911سراواننصرت زهي محمد287از سوم62886004زاهدانفاروقي نيا ادريس2

60از دوم30146037سراوانحسن زهي عبدالحميد78از بهمن64155621زاهدانمرعشي شيوا3

52از دوم33775972سراواننصرت زهي محمد149از مهر68705834زاهدانشهرياري نيا فاطمه4

12از مهر36815563زابلسرگزي فقير زهرا3110از دوم72385650زاهدان(ف)اذرنوش مليحه5

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان7 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 32 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون32: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 5650 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 2منطقه 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 .

(مناطق محروم )نيمسال دوم- دانشگاه علوم پزشکي زاهدان بومي استان سيستان و بلوچستان--پزشکي

3377  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 6870  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 15709 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

3منطقه ي 3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز3  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 4  نفر از دبستان و راهنمايي ،8 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون21 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 74 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. شرکت داشته اند 

(مناطق محروم )(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)دانشگاه علوم پزشکي بم بومي شرق استان کرمان--پزشکي

3843  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 17889 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر12:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون74: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 16 تعداد قبول شدگان کانون 5991 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

21از تابستان56066348آبادانكياني مطلق جونقاني مهدي206از تابستان85255406آبادان(ف)غردايي سعيدي زهرا1

51از اول60335770آبادانپوريوسف محمدمهدي7

19از سوم63265302بندرامام خمينيكاشي ساز زينب228از تابستان17806418آبادانبالي زاده كرمي عليرضا2

23از تابستان68175909آبادانبغالني محمدامين129از تابستان22945937آبادانقاهري سيده زينب3

41از سوم84545301آبادان(ف)خيري اباديان نيما2210از سوم37295768آبادانطاهري ارمان4

17از مهر44495228آبادانشريفي مسلم5

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

19از مهر69255503ديواندرهكريميان فريدون469از دوم139785608سنندجمعتمدوزيري الوين1

69از راهنمايي70665484جوانرودعزيزي روژين1710از مهر151845398سنندجميراحمدي الهام2

54از اول71535514بوكان(ف)مهدي علي ابادي شبنم11

59از دوم73415458بوكان(ف)رحيمي احمدابادي علي2812از دوم42186038بوكان(ف)حيدرزاده منصور3

44از سوم78045151مريوانخاوري يونس2413از سوم47705464بوكان(ف)كريمي پروانه4

19از تابستان78905539مهابادصبوري لقمان7614از اول49685595پاوه(ف)پيري نژاد سپيده5

13از دي78905450سقز(ف)غفوري اديبه5415از اول52065650بوكان(ف)عزيزي ساريجه مظهر6

54از دوم80735998پاوه(ف)رادبوي خديجه3416از سوم53735556جوانرودسليماني محسن7

29از سوم56495675ديواندره(ف)دهقاني سميه8

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز3 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان11  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

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

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .

 نفر12:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون39: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 18 تعداد قبول شدگان کانون 5458 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 2منطقه ي 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .

(روزانه )(محل تحصيل بوکان)دانشگاه علوم پزشکي اروميه --پزشکي

7804  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 15184  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 32819 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

3منطقه ي 2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 5,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 24 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

6817  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 28264 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون24: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 5302 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(مناطق محروم )دانشکده علوم پزشکي آبادان بومي شهرستانهاي آبادان،خرمشهر،شادگان واروندکنار--پزشکي
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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 اول186735227خوي(ف)صبري اميد156از مهر107045226تبريزافنداك اصالن1

19از تابستان68045429سقز(ف)كريميان الهام397از دوم135095306اروميه(ف)قلي پورخانقاهي فاطمه2

56از دوم96485535سقز(ف)محمدي زانيار478از دوم145385354اروميهپيروزنيا مينو3

15از آبان101605092قره ضياءالدين(ف)قرباني سينا559از دوم153615538خويكاظم عليلو محدثه4

34از سوم180965181اروميهعميدي اميرمحمد5

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

16از تابستان1317424زاهدانصندوق داران سارا238از سوم177533اصفهاننيك خواه مسعود1

15از آبان2467216كرجمديحي حاجي سيران سعيد189از تابستان377391تهرانازادي علي2

59از اول2717062سمنانفاضلي سنگاني محمد3210از سوم567422تهرانتوكلي فاطمه3

25از تابستان3037325كرجاكبري مهسا6111از دوم1177165اصفهانمطيع پريسا4

34از سوم6087121زنجانرهروي عاطفه12

133از دبستان367864بهبهانپورخنجر محمدامين5

18از مهر127604تايباد(ف)حسني احمد7513از راهنمايي387527الهيجاناديب عباسي پارميدا6

54از دوم1876889رباط كريم(ف)زنديه سجاد2514از سوم687848اهوازمحبوبيان محمدحسين7

 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 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان7  نفر از دبستان يا راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 42 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر9:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون42: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 18 تعداد قبول شدگان کانون 7165 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

 آزمون18 : (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 کانون 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. 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 .

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

187  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 303  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 56  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 569 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان6 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(روزانه )(محل تحصيل سلماس)دانشگاه علوم پزشکي اروميه --پزشکي

9648  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 18096  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 39938 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون37: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 5226 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

40از سوم3216806زنجانميري سياهي محمدحسين1411از مهر1147095تهران(ف)ابنوس محمدحسين1

48از دوم3767141اهوازانصاري مريم1412از مهر1457654تهرانكريمي پورپرشكوه مهدي2

19از تابستان3837226يزدشرافت عارفه3213از سوم1457286تهرانگيتي پرگل3

45از سوم3947395خمينرضائي مرضيه1514از مهر1737113تبريزبنده حق عطا4

76از اول3987008الهيجانحسن نژاد تارا2515از سوم1797582اصفهانراجي سيداميرحسين5

40از سوم4396962خرم آبادوالي زاده فاطمه4316از سوم3316926شيرازوهاب الهه6

42از سوم4477437بهارموسوي لقمان سيده زهرا17

60از دوم4887356قمجنتي زاده سارا4418از سوم1627190سمنانطاهريا سبحان7

45از سوم1857515بابلسريوسف نژاد رها8

20از تابستان3116752تاكستان(ف)اروجي مهدي5219از راهنمايي2057042قمطباطباييان سيدعليرضا9

62از اول4366546هشتگردحسن پور حانيه1620از مهر2327039بوئين مياندشتكيخائي افوسي امين10

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 دوم3797408بجنوردمهدي زاده مهرداد2611از سوم1717416مشهدنخعي ركسانا1

51از دوم4047075بجنوردپنجتنيان سيداميررضا2012از تابستان2247138مشهداسمعيل پور پوريا2

52از اول4297002بابلتقوي كوتنايي اميررضا4113از سوم2887060مشهدحسين زاده بهره مند عطيه3

50از دوم6036773نيشابورتابعي زهرا1914از مهر2967245مشهدقانع نيكوكارطوس ميترا4

52از دوم6577186قائم شهر(ف)طوراني ماليدره مريم2515از تابستان3057358مشهدارغواني وحيدرضا5

49از دوم3606871تهرانبازقندي برنادخت6

15از آذر177407مشهدشمشيريان طرقطي علي5316از دوم3687121مشهدسيادتي فر سيده زهرا7

52از دوم717046فردوسمرتضوي مقدم سروش3517از سوم4526998مشهدنظري نوقابي نازنين8

18از مهر787136تايباد(ف)بهمني يزدان18

44از سوم1467206بجنوردحاتمي پريسا13519از دبستان1617734سبزوارقلعه نويي صادق9

38از سوم2156593طبسطالب زاده نجمه4220از سوم2767236سبزوارشايع ثاني علي10

 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز3 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان14  نفر از دبستان ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون20 : (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 کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 28از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر15:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون43: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 28 تعداد قبول شدگان کانون 7060 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه 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 .

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي مشهد--دندانپزشکي

146  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 603  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 360  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 1019 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز4 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان13  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون20 : (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 کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر14:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون37: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 30 تعداد قبول شدگان کانون 7039 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي تهران--دندانپزشکي

311  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 488  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 179  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 899 : (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

165از دبستان3827224قره ضياءالدينواحديان اسماعيل7012از اول507769تبريز(ف)عبدالحسيني مهين تينا1

170از دبستان4457344خويولي اله زاده ميرضيا3913از سوم1067727تبريزباصري ميالد2

70از اول4506879اروميه(ف)اميرلو اميررضا5514از اول2117441تبريزاسدپور شايان3

19از مهر4717428خوي(ف)جهانگيري عرفان4815از دوم2177160تبريزنيايي پيمان4

23از تابستان7687141اردبيلاماني مهسا4816از دوم2517122تبريزكوه كني شادي5

63از اول3167620تبريزصديق بطحا سميرا6

152از دبستان387892مشكين شهرحسن پور شيرين5417از دوم3487070تبريزمسيب زاده امين7

41از سوم577204ملكان(ف)الهقلي پورملكي احسان5418از دوم3537207تبريزرادمند فراز8

82از راهنمايي1097055مياندوآبمختاروند محمد13119از راهنمايي4237230تبريزطاهرزاده ثنا9

32از سوم2777177نقده(ف)صمدنژاد اي ناز5520از دوم4356893تبريز(ف)داوري اصل اسما10

93از راهنمايي3597238مهابادخالدتاج روژان4821از دوم4536628تبريزاصغران نازيال11

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان13  نفر از دبستان و راهنمايي ،6 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون20 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 72 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .

 نفر19:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون72: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 33 تعداد قبول شدگان کانون 7046 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي تبريز--دندانپزشکي

277  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 735  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 435  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 1331 : (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

33از سوم6427260بندرتركمنكلته سيما4411از سوم8756481تهرانكبيري زهرا1

41از سوم6517159قوچانسليمان مزرجي مهدي12

43از اول7686959آملجالوي نژاد اميرحسين2013از تابستان1817119نجف آبادصالحي كهريزسنگي مهتاب2

41از سوم8527002سبزوارجمالي زينب سادات3214از سوم4937406بابلگل كاني محمدعلي3

37از سوم8947127سبزواركريمي عاتكه4015از سوم5147276بابلاباديان نيلوفر4

58از دوم10917060بابلطهماسب نژاد عطيه3816از سوم5767332سمنانعاليشاهي محمدمهدي5

36از سوم11046722بابلسماك مروا18217از دبستان5766864قوچانحسيني سيداحسان6

35از سوم5807327قوچانبهفر رضا7

58از اول1117253آشخانه(ف)گوكلني ابوالفضل4118از سوم5936949سبزوارشاكري نژاد معين8

61از اول3376668گنبدخسروي امير5719از دوم6157402بابلشجاعي سعيد9

53از دوم8006498كالله(ف)قرايي مليحه3520از سوم6256818ساريعليجاني گنجي رضا10

 آزمون21 : (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 کانون 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. 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 18  نفر از دبستان ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي بابل--دندانپزشکي

337  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 852  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2029 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر19:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون49: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 24 تعداد قبول شدگان کانون 6864 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

25از تابستان5536799نجف آبادسوراني يانچشمه سجاد2811از سوم387458اصفهانقاضي محمدپارسا1

34از سوم5637221كاشان(ف)عبدالشاه عليرضا4012از سوم537618اصفهانهاشمي سيده سارا2

40از سوم5887287شهركرداقاباباپور خاطره3213از سوم837522اصفهانخليليان گورتاني بهار3

24از تابستان6746488يزدجهان بين سوگند3214از سوم1287537اصفهانگيالني اميرعلي4

38از سوم6917053كاشانكبريايي عادله3215از سوم2187077اصفهاناسماعيلي علي5

42از سوم7026590زرين شهركاظمي ورنامخواستي مريم3716از سوم3357364مشهدحسيني مجاهد سيدمصطفي6

47از سوم667504شهربابكمحمودي ميمند محمدجواد3017از سوم3566998كاشانعرب محمدحسين7

24از تابستان5476635لردگانمسعودي محمد4118از دوم4046837قمكريمي سيداحسان8

36از سوم7586408چادگان(ف)نوحي شميم السادات2419از تابستان4127513بروجردرشنو محمد9

46از دوم4427054خمينپورمحمد اميرمسعود10

 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال چهارم به کانون آمده اند  نفرنيز4  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 15 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون21 : (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 کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر15:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون34: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 25 تعداد قبول شدگان کانون 6799 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان--دندانپزشکي

547  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 691  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 239  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 1350 : (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

31از سوم3387053گلپايگانمقدسي سحر159از مهر1487522تهراناحمدي نيما1

31از دوم3476676زنجانصادق زاده سينا3910از سوم1707250تبريزمظفري مهدي2

65از راهنمايي3627041قزوينرحيم پور ارين1711از تابستان2277035مكاتبه اياقاجاني ورزنه فاطمه3

77از اول6466750اراك(ف)فراهاني حديثه1812از سوم2437411تهرانحسيني سيده فاطمه4

23از تابستان8386738قمجواديان زهرا13

68از دوم1267815سبزواركوشكي مصطفي5

56از دوم4956930بوئين زهرااقابابايي زهرا2614از تابستان1717445سبزوارقيصري محمد6

60از اول6936392مردآباد/ماهدشت (ف)موسوي سيدمحمدزكريا3715از دوم2127527كاشانخامه چيان اميرعلي7

40از سوم2367644اهوازبابادي اوره گاني الهام8

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 سوم7086980اهوازاسماعيلي پرنيان324از مهر3647149تهراناميري نازنين1

31از سوم8396862دامغانمرشدي هما5

19از مهر5017371كرجفرجاد كامران2

26از تابستان5327267كرج(ف)خوانساري بختياري محسن3

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 27 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .

 نفر2:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون27: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 9 تعداد قبول شدگان کانون 6957 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه 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 .

(روزانه )کرج- دانشگاه علوم پزشکي البرز --دندانپزشکي

708  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 364  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 1414 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان10  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 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 کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر11:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون40: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 16 تعداد قبول شدگان کانون 6750 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

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

646  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 227  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 1305 : (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

36از دوم4527088يزدتوده زعيم پدرام747از راهنمايي4156772شيرازكريمي محمدرضا1

112از راهنمايي6346737زارچپورانتظاري زارچ حميدرضا328از سوم5536838اصفهان(ف)ورد احمدرضا2

56از دوم7127077يزد(ف)عظيم زاده مصطفي249از دوم5577293اصفهانابريشم كار سارا3

26از سوم7587166محالتهدايتي سبحان4210از سوم5947023اصفهانجابري غزل4

45از سوم8437111يزدطاهرنژادجوزم فاطمه11

39از سوم1537423يزدميردهقان سيدسروش5

41از سوم6266621دهاقانوحيدي عطاابادي محمد3912از سوم4006998يزدالحسيني المدرسي طس زهراالسادات6

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

37از سوم4856974تهرانعلمداري علي173از مهر2737430تهراننصراله امين1

53از دوم5017057تهرانارمان فر مريم284از سوم4126828تهران(ف)صابري شكيب مهدي2

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 33 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون33: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 7 تعداد قبول شدگان کانون 6974 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

1منطقه ي 1منطقه ي 

 آزمون21 : (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 کانون 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. 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 .

(روزانه )(رشته هاي پزشکي)تهران- دانشگاه شاهد --دندانپزشکي

485  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 

2منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان به کانون آمده اند10  نفر از راهنمايي،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي يزد--دندانپزشکي

758  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 557  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 1580 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر12:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون47: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 16 تعداد قبول شدگان کانون 6838 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

21از تابستان4866508قمبهرامي محمدرضا2717از دوم168034شيرازبقايي كيميا1

41از سوم5657342رفسنجانخانداني گلناز1818از مهر307956شيرازسميراني نژاد نازافرين2

41از سوم6376908مرودشتشيرزادي سارا2919از سوم997300شيرازتدين تارا3

31از سوم7066829اهوازفياضي فاطمه سادات1420از تابستان2096682شيرازتوللي زهرا4

49از دوم7417136بيرجند(ف)عبداللهي ساناز3221از دوم2347141شيرازكدخداپور امين5

35از سوم7806965آباده(ف)تقوي سعيد4222از سوم2386942شيرازمحمدي جابري زهرا6

41از سوم10716786كازرون(ف)حسني فاطمه2923از سوم2416848شيرازياحسيني سيده عسل7

35از سوم2717294شيرازنامجومقدم حميدرضا8

112از راهنمايي1356956گچساران(ف)پورمحمودي شيوا2524از سوم3466552اصفهانپاك روان حميدرضا9

128از دبستان2937206ياسوجحسيني سيده فاطمه3425از سوم3737344تهران(ف)طاهري نسترن10

37از سوم3506717ياسوجبنام هادي12026از راهنمايي3867043شيرازايماني علي11

55از دوم4027088ياسوجقدري اميرحسين27

37از سوم4166780سوق دوگنبدان(ف)منطق منوچهر1328از مهر3047284كنگاور(ف)مومني علي12

46از سوم4586756ياسوج(ف)ستوده محسن2529از تابستان3816963كرمانساالرپور علي13

94از راهنمايي4656461ياسوج(ف)رحيمي خوشمكاني مرضيه4030از سوم4307485نيشابورحسين ابادي ابوالفضل14

89از دبستان4766853برازجانحفظ اله رضا3931از دوم4636662قزويناسالمي پيرهراتي سپهر15

24از سوم4826944كرمان(ف)رضازاده حجت16

 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 کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 44از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

.ج، دانش آموزاني که جزء سهميه ي مناطق نبوده اند. 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان21  نفر از دبستان و راهنمايي ،5 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

465  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 780  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 373  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 1883 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر26:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون45: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 44 تعداد قبول شدگان کانون 6780 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي شيراز--دندانپزشکي
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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 دوم8877204كاشاناخباري پريسا168از مهر3496785اصفهانعظيمي پور محمدمتين1

37از سوم9587145كاشانرحمت پناه كوثر259از سوم4806543خميني شهرجمشيدي نژاد فرزاد2

65از اول9946635شهرضا(ف)كياني وحيد2510از تابستان7267045اصفهانمدني مريم3

18از تابستان10117076كاشانرحمتي صالح2511از تابستان7576581اصفهانكاردان محمدمهدي4

41از سوم7296444تفت(ف)زارع زرديني محمدجواد1512از آبان5787272اصفهانحسيني دستجردي سيداميرحسين5

44از دوم11486482فريدونشهراصالنيان زهرا2513از سوم6057262كاشاناب رحيمي عليرضا6

38از دوم8756990شهركردمختاري جونقاني زهرا7

 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان8 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (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 کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر8:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون31: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 16 تعداد قبول شدگان کانون 6581 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي کاشان--دندانپزشکي

994  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 757  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 2165 : (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

52از دوم10397045همدانرضواني جالل نگار5916از راهنمايي8226703اصفهان(ف)نبي زاده پدرام1

53از راهنمايي10647103كرمانشاهرشيدي محمدجواد17

20از مهر10676787بروجرد(ف)فرزاد فيروزه5918از دوم2927412همدانحاجيلويي نژاد عرفان2

66از اول10766683همدانقاسمي زهرا4719از دوم3617050همدانرزاقي عدنان3

52از اول10786374همدان(ف)يگانگي اريا5120از دوم4937453همداناحمدوند مهرناز4

33از دوم11486606كرمانشاه(ف)مرادي دهرشي منصور3321از سوم6016760دليجانجمالي اميرحسين5

52از دوم12166658همدانابراهيمي رمضاني صبا2422از تابستان6226783اراكيوسفي اصل ستار6

48از دوم13646674همدان(ف)نيكي خواه كيميا7023از راهنمايي7057110همدانمصطفوي سيدمحمدمهدي7

35از سوم7236790همدانعبدل عليرضا8

36از مهر1857127همدان(ف)شعباني جواد1724از مهر7307207همدان(ف)ياوري بذل محمدسجاد9

34از دوم2706901كنگاوركارخانه مهسا5225از اول7587162اراك(ف)غفاري محمدمهدي10

17از مهر3476814اسالم آبادغرب(ف)شفيعي عرفان3526از سوم7807082همدانقمريان ثنا11

58از دوم3686844كامياران(ف)ابراهيمي جمال4227از دوم8467197همداننوروزي مهسا12

12از دي4386692اليگودرزمحمودي نسيم2128از تابستان8787062اراكگودرزي ارش13

20از سوم7406347بيجار(ف)معصوميان زهرا3829از سوم9867528همداناييني نسا14

34از دوم8286621اسدآباد(ف)شعباني زيبا3430از سوم10137120خرم آبادكمالي علي15

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 مهر5866896اصفهانعرب مومني مهدي163از مهر5256911اصفهانتقي زاده ويدجايي نگين1

17از تابستان8976589خميني شهركريمي علي264از تابستان5446668اصفهاننصيري مايده2

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 18 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 5از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر0:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون18: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 5 تعداد قبول شدگان کانون 6668 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

1منطقه ي 1منطقه 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 .

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد--دندانپزشکي

790  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 2257 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز5 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان20  نفر از راهنمايي ،3 :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؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 40از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر23:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون40: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 40 تعداد قبول شدگان کانون 6703 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي همدان--دندانپزشکي

740  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1076  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2362 : (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

58از دوم16626887شهركردسليمي شهركي مينا258از تابستان3777486كرمانشاهبرزگرشنگل ارمان1

68از اول11436989كرمانشاهكشتمند اميررضا2

33از سوم2156979اسالم آبادغرب(ف)جليليان محمدجواد489از دوم13856912همدانجمشيديان صدف3

38از سوم3537221سرپل ذهاب(ف)رضايي زهرا3010از سوم14866800كرمانشاهپرويزي پارسا4

39از سوم4057142مريوانخسرواني محمد7411از اول14976612الهيجان(ف)نخستين عيسي5

59از دوم4516609كوهدشتمحمودوند پرديس5912از اول15597091همدان(ف)بني طرفي ياسمن6

56از اول4677026نورآباد(ف)محمودي دلفان محمد4813از دوم15636695همدانخدادادي كهالن پري تا7

40از سوم5096545سرپل ذهاب(ف)اسكندري سميرا14

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

66از اول12966907الهيجان(ف)رضادوست مهشيد3111از سوم8556860تهرانعلي پور ساجده1

12از دي13106607رشت(ف)شعباني چلكاسري زينب12

60از اول13146655قزوين(ف)قرباني مبينا9513از راهنمايي1897356الهيجانصفري نيكا2

17از مهر13736686قزوين(ف)عليان زهره1914از تابستان3017452بندرانزليشعبانپور محمدجواد3

49از دوم6636884قوچان(ف)سبحاني بهار علي4

19از مهر636981پارس آباد مغان(ف)محمدي رضا2615از تابستان7707021چالوس(ف)ثابت مقدم هادي5

36از سوم766889گنبد(ف)مرداني متين1316از مهر7997358بندرانزليواعظي اميرارسالن6

56از دوم2037133چالوسحبيبي گيالكجاني كسري7917از اول8186516الهيجانرحيمي نژادكيسمي علي7

52از دوم2566971تنكابنرحيمي مقدم پوريا3518از سوم9566624سبزواردلبري رضا8

36از سوم3156962آستارا(ف)شايان سبحان3819از اول10476568شهرري(ف)پورخرم مجتبي9

63از دوم3657069املش(ف)بلوايه مايده1720از تابستان11677214رشت(ف)زاهد غزل10

 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 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز4 نفر از تابستان سال چهارم و 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان12  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (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 کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر13:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون40: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 30 تعداد قبول شدگان کانون 6623 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .

(روزانه )رشت- دانشگاه علوم پزشکي گيالن --دندانپزشکي

365  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1310  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2584 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

2منطقه ي 2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال چهارم به کانون آمده اند  نفرنيز1  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 13 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19: (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 48 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

467  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1563  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3122 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر13:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون48: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 19 تعداد قبول شدگان کانون 6612 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه--دندانپزشکي
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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

37از دوم7946537تبريز(ف)بناكار الهام278از سوم4137475تبريز(ف)عبدي پويا1

14از تابستان8856513تبريز(ف)اكبري صدف119از تابستان4356350تبريزقديميان صالح2

25از تابستان5667185تبريزفرشي جاللي ارمان3

57از اول6747155اروميهمحمدي هاتف5210از دوم6017248تبريز(ف)ابراهيمي بابك4

63از اول7446841تبريز(ف)محمدي سمانه5511از دوم6526822تبريزطايفه ملكيلر عطااهلل5

18از تابستان6846968تبريزمختاري صبا6

33از سوم2327033گرميباحيااجيرلو علي3912از سوم7906866تبريزسليماني علمداري سحر7

58از دوم6786828مهاباد(ف)محمودي صدر فاطمه13

63از اول6806598بوكان(ف)كاظمي مكري سيده صبور14

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 سوم14446512سبزوارجديدي كيوان225از تابستان10336466مشهدسجادي حسين1

112از راهنمايي10426761مشهدباقري فاطمه2

76از اول2516853تربت جام(ف)بهرامي پروين656از اول11336915مشهد(ف)غم خواه زهرا3

84از اول2606974تربت جام(ف)بهرامي نسرين7

53از دوم5906988خوافدادپوررودي مهران458از سوم5977168گناباد(ف)زماني اميررضا4

 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 6  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون22: (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 62 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون62: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 6535 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه 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 .

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي بيرجند--دندانپزشکي

260  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1133  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 3294 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال چهارم به کانون آمده اند  نفرنيز4  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 10 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 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 کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر10:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون39: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 18 تعداد قبول شدگان کانون 6718 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

1منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي اروميه--دندانپزشکي

678  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 790  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 2257 : (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

25از سوم10516411شاهين شهرفدايي تيراني فرمهر238از تابستان7606738شيرازشريفي نژاد عليرضا1

20از تابستان11936758كاشانقطان كاشاني شكيبا159از مهر8456676تهرانقاضي مرادي پارسا2

51از اول12216866كاشانخرمي اميرحسين4510از دوم8476447تهرانبيات هاشمي فاطمه3

52از دوم12606547الهيجاناصغرنژاددهكا اميرحسين2911از سوم10146865تهرانپارسايي فاطمه4

45از دوم13356687شهركردفروزنده شهركي مهرداد12

20از مهر6817119قم(ف)جيريايي شراهي علي5

19از مهر3876810تهران(ف)يگانه ربابه2313از تابستان9227207رباط كريم(ف)عباس زاده زهرا6

55از دوم10337091قم(ف)عابديني فاطمه7

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 دوم10357066بابل(ف)رنجبري شاره نويد479از سوم5766890تهرانصالحي هيكويي ايسان1

19از مهر11226827ساريقرباني حاجيكاليي محمد6110از اول6016698مشهد(ف)جوان فايزه2

48از اول11257040رشتصفري پاسكه ماني6611از دوم6246746مشهدسليمانيان فر محمدصادق3

91از راهنمايي11436868آمل(ف)چوبدارعمراني اميرحسين4812از دوم6736737مشهدسالخورده مهدي4

57از دوم13016910ساريحسيني دارابي سيده زهرا4013از سوم7946839مشهدقابل نرگس5

21از تابستان2736737ساريكشيري عليرضا6014از دوم6316994گناباد(ف)علي اكبري اميرحسين6

61از دوم4467128رضوانشهرقارداش پور مصطفي4215از سوم8346755ساريفوالدي زهرا7

39از دوم8096558نكا(ف)قرباني ميانگله سيده فاطمه5316از دوم9816777بابلطاهري عليرضا8

 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان13  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون20 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 50 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر14:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون50: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 20 تعداد قبول شدگان کانون 6737 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه 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 .

(روزانه )ساري- دانشگاه علوم پزشکي مازندران --دندانپزشکي

446  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 6574  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 718  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 2759 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز3 نفر از تابستان سال چهارم و 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان7 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 32 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون32: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 19 تعداد قبول شدگان کانون 6687 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي قم--دندانپزشکي

1260  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 885  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 2547 : (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

39از دوم9356758بندرعباسايرانپور علي اكبر117از مهر6326527مشهدشاهسوني ياسمين1

73از راهنمايي9757180آبادهنعمت اللهي رضا198از تابستان6436429شيرازشرايين سارا2

33از سوم8966755شيراز(ف)نعماني مهسا3

18از مهر1866627عنبرآبادمنظري توكلي سعيد9

40از سوم3187093زرندكردي كريم ابادي اميرحسين3110از سوم2977067كرمانشاكري محمدشايان4

34از سوم3936823قائن(ف)سنجري مقدم فاطمه2011از تابستان8346436كرمان(ف)دهش سجاد5

91از راهنمايي7586488بافت(ف)بني اسددشت ابي زهرا1112از مهر9356943رفسنجانرنجبرحسني عليرضا6

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 سوم12156426كرجاسماعيلي پرشكوه وحيد5512از دوم3887138تبريزموسي لو مرتضي1

50از دوم12216489ابهرنجفي محمد3313از سوم5887204تبريزعبداله يان محمدعلي2

35از سوم13276891كرجبلباسي عذرا5514از دوم7706870تبريزباقري خسرقي رضا3

32از سوم13797083قزوينرمضاني پدرام3915از سوم9186763تبريزچايچي رقيمي الهه4

65از دوم13876526اراكحاجي حسيني هانيه1716از مهر9396660تبريز(ف)ناصري اميررضا5

42از دوم14676545قزوينزرابادي مبيناسادات3717از سوم9906514تبريزحسن پور هادي6

83از اول16586662خوي(ف)غفارپورخوئي سهيال1318از مهر10196814تهرانمحمدحسني زهرا7

28از سوم16926853رشت(ف)قاسمي نيكو2119از تابستان10396934تهرانعلي محمدي فاطمه8

53از اول3346682نقدهميرزايي اميرحسين4920از دوم9247074مراغهعبدالهي يان نرج اباد سينا9

83از اول9366521نظرآباد(ف)افضلي نسب سيده مريم6721از اول10976831قزوين(ف)محمدعليخاني اميرمحمد10

88از راهنمايي11866888جلفا(ف)اكبري امير11

 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان17  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (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 کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 26از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر18:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون46: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 26 تعداد قبول شدگان کانون 6526 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه 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 .

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي زنجان--دندانپزشکي

1467  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1019  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 2995 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

3منطقه ي 

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز3 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان5  نفر از راهنمايي ،2 :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؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون35: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 16 تعداد قبول شدگان کانون 6527 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي کرمان--دندانپزشکي

393  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 975  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 643  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 2383 : (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

40از سوم15116312قمزارع زاده مهريزي اال176از تابستان9556785اصفهانكيهاني دهنوي احسان1

29از سوم15346612اسالم شهر(ف)اورجي مهدي157از آبان11187200تهران(ف)مومني محدثه2

17از مهر15936848گلپايگانعباسي زهرا8

73از اول16046965بروجن(ف)تقي پوربروجني مريم429از سوم5766560كاشانمحبوبي شاد مهدي3

84از اول10476800اراكطازراني عارفه4

57از دوم12906810اراك(ف)موسوي حسن زاده سيدمهدي3310از سوم12966758ورامينجعفري اميرمحمد5

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 دوم11336797گچسارانشيخ ممو فاطمه514از دوم7486956باشت(ف)هاشمي عنا سيدرحيم1

43از سوم12186623لنده دوگنبدان(ف)عظيمي فر ريحانه965از راهنمايي8986918دهدشت(ف)دانشور مهران2

97از راهنمايي13006433گچساران(ف)انبازپور سارا926از راهنمايي9126553ياسوج(ف)حسيني سيدمحمدرضا3

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان به کانون آمده اند3  نفر از راهنمايي،3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 72 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون72: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 7 تعداد قبول شدگان کانون 6553 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه 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 .

(مناطق محروم )دانشگاه علوم پزشکي ياسوج بومي استان کهگيلويه وبوير احمد--دندانپزشکي

1218  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 6667 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان7 :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؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون40: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 14 تعداد قبول شدگان کانون 6560 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي اراک--دندانپزشکي

1593  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1085  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 3286 : (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

113از راهنمايي8256518كرج(ف)علي اصغرلو ميالد195از مهر5556928تهران(ف)عرب مهديه1

62از اول9836859قزوين(ف)محمدي نيما166از تابستان7186897محمديه(ف)هفتاني شبنم2

35از سوم7876852تهرانحسن پوردرگاه سارينا3

63از اول6436405ابهر(ف)محمدحسني فايزه7

41از سوم9196126هشتگردساماني پور ابوالفضل968از راهنمايي6896680زنجانايزدپناه ارمين4

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

53از اول11697099رشتورزنده رامبد193از سوم4917131تهرانرضوي پويان1

16از آبان9806226گچساران(ف)معصومي محمدهاشم444از دوم5886765آملفوالد ارمين2

 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 33 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 6از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون33: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 6 تعداد قبول شدگان کانون 6600 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

 آزمون18 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 55 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .

(پرديس خودگردان)تهران محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران- دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي --دندانپزشکي

4965 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان4  نفر از راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

825  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 787  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 3074 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون55: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 6518 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي قزوين--دندانپزشکي
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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 دوم14926816قائم شهر(ف)خيرخواه كفشگري محيا238از سوم8806858مشهد(ف)درودي گلناز1

24از تابستان15686584بابلقلي تبارشش پلي نازنين189از مهر9096679مشهدپوررضاخادر محمد2

156از دبستان15716839الهيجانمحمدي مهسا1610از مهر9156522مشهد(ف)رحيمي جواد3

16از مهر10376509مشهدقرباني مريم4

112از راهنمايي3407342تايباد(ف)نورمحمدي حسيني يي الياس11

38از سوم3776802آشخانههاشمي پور سيدحسن5412از دوم12276759آمل(ف)ايزدخواه ابراهيم5

58از دوم5576947كردكوي(ف)حسيني سيدمحمدمهدي5013از دوم12636402نيشابورجماليان اميرفرشيد6

55از راهنمايي10566638رضوانشهرجوادپور منا6014از دوم12726463بابلاسماعيل نياشيرواني محمد7

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

75از راهنمايي18056743كرمانشاه(ف)موذني نيا سارا838از دبستان12356600تبريزنوراني ندا1

78از اول3527001بوكان(ف)اسدي ابراهيم239از سوم8947074سنندجعاليي ساريه2

62از راهنمايي3996908قروهخداويسي علي5110از دوم15316891ماليرتركاشوند عليرضا3

14از مهر5036712سلماس(ف)عباسي بخشكندي حامد3211از دوم15526695سنندجساعد اروين4

61از دوم9166683جوانرود(ف)عليخاني مدينه9612از راهنمايي15746832خويپورمحمد سجاد5

31از سوم9606462بيجار(ف)خانلري سپيده4913از دوم17536445زنجانرحماني زبرجد زهره6

31از سوم17706802سنندجمحمدي شيرين7

 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 8  نفر از دبستان و راهنمايي ،4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 52 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر12:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون52: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 19 تعداد قبول شدگان کانون 6640 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه 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 .

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

916  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1805  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3729 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

3منطقه ي 

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز3 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان7  نفر از دبستان و راهنمايي ،3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون20 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 52 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر10:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون52: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 20 تعداد قبول شدگان کانون 6522 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )گرگان- دانشگاه علوم پزشکي گلستان --دندانپزشکي

557  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1568  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 915  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 3259 : (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

59از دوم3356883طبس(ف)رجب زاده فايزه206از تابستان11737118كرجخراسانيان سارا1

86از راهنمايي4276795طبسجعفرنيا علي297از سوم13106596نيشابور(ف)قانعي فاطمه2

64از دوم10056805پاكدشت(ف)زنگنه شهركي زهرا448از دوم13936667قائم شهرصادقي احسان3

58از دوم11986447فرديس(ف)دلجوي كوشالي علي439از سوم14246715سبزوارباوفا ايمان4

24از تابستان14316762قائم شهرشكريان محمدجواد5

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

16از مهر15216647خميني شهردويستي مغاندري رضا3211از سوم9067046شيراز(ف)خادمي مريم1

23از سوم15706806اهواز(ف)چيت ساز ارين12

38از دوم16876724فارسان (ف)سليماني مهديه2413از سوم8577153اهوازدرويش باصري عليرضا2

68از اول16976696مالير(ف)گودرزي شهره4614از دوم9297088اهواز(ف)داموغ بهناز3

44از دوم11157235اهوازسالم دزفولي نيايش4

58از دوم2576683شوشترهلل گاني دزكي فاطمه5015از اول11816843بهبهانافكنده فاطمه5

31از سوم3776445ماه شهرزورمند فاطمه3416از سوم12486898اهوازعطاييان فاطمه6

52از دوم5076548باغملكابكار صادق6417از راهنمايي13586966اقليدجعفري الهام7

26از سوم6206977ايذهاحمدي اميد3418از دوم14166440اهواز(ف)اميني صادق8

34از سوم6436766آبادانعبدالرضايي مدني فايزه3919از دوم14366394اهوازساكي رقيه9

53از دوم15036642رشت(ف)حسني شايان10

 آزمون18 : (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 کانون 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. 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 17  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

620  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1570  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3218 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر18:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون40: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 24 تعداد قبول شدگان کانون 6642 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 6  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (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 کانون 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. 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 .

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز--دندانپزشکي

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون47: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 12 تعداد قبول شدگان کانون 6667 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 2منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي سمنان--دندانپزشکي

1005  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1424  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3070 : (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

138از دبستان9526912اردبيلبالل زاده عرفان457از دوم6906815تبريزاسدزاده سينا1

18از مهر12446855اردبيلاقازاده رضا188از مهر9876735تبريزبرومندپور فايزه2

28از سوم14116898چمستان(ف)كياني عباس459از دوم10466586تبريزعطايي قره قشالقي كوثر3

77از راهنمايي11646453تبريز(ف)راستكارحسينعلي زاده سودا4

63از دوم4176953قره ضياءالدينپورعلي بادكي سعيد1410از آبان11876549تبريزاسمعيلي محدثه5

92از راهنمايي4816977هشترود(ف)عيسي وظيفه خوراني رضا11

42از سوم6806604سرابهاللي محدثه8012از راهنمايي6887198اردبيلمحمدپورديجوجين مهرانگيز6

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

53از دوم19566732ميانه(ف)جمالي ايلين573از اول13216198تبريزنوروزي فرناز1

53از دوم19877005جلفا(ف)علي نژاد محمد4

14از آذر19396605بنابدل اويزبناب كامران2

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون14 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 44 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون44: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 6198 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه 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 .

(مناطق محروم )دانشگاه علوم پزشکي تبريز بومي استان اذربايجان شرقي--دندانپزشکي

1956  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1636  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 4965 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

3منطقه ي 

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز3  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 5  نفر از دبستان و راهنمايي ،4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 55 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 17از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر9:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون55: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 17 تعداد قبول شدگان کانون 6552 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي اردبيل--دندانپزشکي

481  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1486  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1164  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 3110 : (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

24از تابستان21826720ساوه(ف)بابايي محمدحسين943از راهنمايي20666828اراكشجاع پور حسين1

40از سوم22276377محالترضا معين474از سوم21617083ساوهرحمان دوست مينا2

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

75از راهنمايي21456276ماليرمرادي فر گلناز434از سوم19876915همدان(ف)منصوري صحت محمدمهدي1

29از سوم20276688همدانشعباني اميرمحمد2

28از سوم7446749اسدآباد(ف)رستمي برجسته علي695از راهنمايي20316403همدانمحمدخاني محمدحسين3

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان به کانون آمده اند3  نفر از راهنمايي،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 48 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون48: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 7 تعداد قبول شدگان کانون 6403 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 2منطقه 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 .

(مناطق محروم )دانشگاه علوم پزشکي همدان بومي استان همدان--دندانپزشکي

2145  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 4647 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

2منطقه ي 2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 2  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون23 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 51 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 5از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

(مناطق محروم )دانشگاه علوم پزشکي اراک بومي استان مرکزي--دندانپزشکي

2227  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 4603 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون51: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 5 تعداد قبول شدگان کانون 6377 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

39از سوم16536550بهبهانقاسم پورقنواتي علي415از سوم8407025شيرازعفيفي خانه زنياني محمدحسن1

15از تابستان13036531شيرازرجب پورشيرازي مهديس2

26از تابستان5766892تكاب(ف)رجب زاده اميرحسين1016از راهنمايي13686424اصفهانسلماني الهه3

23از تابستان6366742برازجانباقري مهديه7

17از آبان11886878بوشهرطالچيان رامبد4

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 بهمن17375982هشتگرد(ف)توده خيل مرضيه474از اول17326934تبريز(ف)قانع فرد علي1

32از دوم18396259بوكان(ف)حسيني شيما525از اول17407164تبريز(ف)سليماني فرزاد2

39از دوم27176783زنجانعبدالحسين زاده ليال3

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون13 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 36 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون36: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 9 تعداد قبول شدگان کانون 6298 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 1منطقه ي 

 آزمون21 : (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 کانون 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. 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 .

(پرديس خودگردان)دانشگاه علوم پزشکي زنجان--دندانپزشکي

1737  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2587  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1732  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 7067 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان2  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي بوشهر--دندانپزشکي

584  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1303  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 3851 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون37: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 6550 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

26از تابستان24376728بابلسرحاتم زاده عربي الهه385از سوم19496664آملياراحمدي كسري1

15از آبان25056221بابل(ف)گلي كاني علي376از سوم22426718بابل(ف)همايون زاده بايي شهاب الدين2

38از دوم22726639بابل(ف)يوسفي احمدچالي محمدجواد3

48از دوم10846678تنكابن(ف)حاجي راد علي317از سوم23366811بهشهر(ف)ابراهيمي كوثر4

58از اول19355982تنكابن(ف)نصراله زاده علي8

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

41از دوم22126535اروميه(ف)بشيري قطورالر فاطمه505از دوم3957081تبريزجعفرپورمحله امير1

29از دوم8406683تبريز(ف)باغباني جاويد اميررضا2

60از دوم7986897اسكو(ف)حسيني اصل اسكويي سيدمهدي6

57از اول11046286بستان آباد(ف)نقوي خشندرق ميالد137از آبان16717038تبريزنوعي علمداري علي3

39از سوم11116324اهر(ف)محمودي عارف648از راهنمايي21156639اروميه(ف)چايچي سلماسي ساالر4

 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 6  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون17 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 44 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون44: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 6535 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .

(پرديس خودگردان)دانشگاه علوم پزشکي تبريز--دندانپزشکي

1104  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2115  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 840  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 5424 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

2منطقه ي 2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان6 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون16 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 36 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

(پرديس خودگردان)دانشگاه علوم پزشکي بابل--دندانپزشکي

1935  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2595  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 6096 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون36: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 13 تعداد قبول شدگان کانون 6217 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

19از تابستان15346108ساريمحمدي محمدمهدي337از سوم8746867مشهد(ف)حسين زاده مليكا1

17از مهر9776513مشهدرعنايي مصطفي2

51از راهنمايي4716427سرخسيادگاري پيمان188از تابستان11676649مشهدبابايي ليدا3

42از سوم5056815اسفراينلعل قرباني علي419از سوم11676542تهرانمحمدزاده ياسين4

71از اول5176590شيرواننصري زاده سپيده10

76از راهنمايي5546623در گزعيدي زاده نوخندان مهدي2011از مهر4236796تايبادساالري ساجده5

61از دوم11306796سبزوار(ف)كارگري سبحان6

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

93از دبستان11086496كنگاور(ف)اسماعيلي گلنوش156از مهر8386605تهران(ف)نظري سينا1

25از تابستان12316988سرپل ذهابسليمي علي7

42از سوم12936650گنبد(ف)گنبدي زهرا278از دوم8577069بابلشجاعيان ديوكاليي سيداميرعطا2

18از مهر13126635بوكان(ف)سعيدي سوما659از اول11346872ابهر(ف)عزيزي سانيا3

90از راهنمايي15416673مياندوآبمنيري سعيده1410از آبان19296607كرج(ف)گواهي زهرا4

45از دوم19986459اسالم شهرجليل وند پويا5

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز3 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان4  نفر از دبستان يا راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون16 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 43 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 17از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون43: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 17 تعداد قبول شدگان کانون 6496 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 1منطقه 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 .

(پرديس خودگردان)دانشگاه علوم پزشکي تهران--دندانپزشکي

1312  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1929  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 6906 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

3منطقه ي 

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان5  نفر از راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 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 کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون40: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 12 تعداد قبول شدگان کانون 6542 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )بجنورد- دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي --دندانپزشکي

517  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1130  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1167  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 3327 : (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

62از راهنمايي16586490اقليد(ف)نيكويي شكوفه167از مهر9906781شيرازرييسي فاطمه1

18از آبان17146352شهريار(ف)سپهري مختار مهرداد208از سوم10936536شيراز(ف)اختري سميرا2

30از سوم11216996شيراز(ف)نيكنام گلرخ3

13از دي5156998باشت(ف)زرنگ چهارراه گشين فرشاد179از تابستان11266594شيرازحاتم زاده دشتكي فاطمه4

27از سوم5306833دهدشت(ف)پورخرم بابكان محسن2110از تابستان11576727تهرانعزتي پوريا5

60از دوم7736670ياسوججعفري زهرا11

59از دوم14836573مرودشتجوكارتنگ كرمي علي6

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

19از تابستان23806832الهيجان(ف)گلچين پورليلي فردين343از سوم18926479لنگرودرمضانپور سهيل1

22از تابستان22786541رشتگل پورالسكي ياسمن2

46از دوم8926716تالش(ف)مهدي پورهشي ابادي عليرضا4

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال چهارم به کانون آمده اند  نفرنيز2  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 30 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 4از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر2:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون30: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 4 تعداد قبول شدگان کانون 6541 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 2منطقه ي 

 آزمون16 : (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 کانون 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. 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 .

(مناطق محروم )رشت بومي استان گيالن- دانشگاه علوم پزشکي گيالن --دندانپزشکي

2278  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز3 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان5  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي ياسوج--دندانپزشکي

530  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1658  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1126  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 3440 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون31: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 14 تعداد قبول شدگان کانون 6536 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

60از دوم26756642اردبيل(ف)مصري گندشمين رشيد834از راهنمايي23276602اردبيل(ف)ابراهيم زاده پيرالقر صبا1

59از دوم23786143خلخالبديهي بليل هانيه2

61از اول7307192بيله سوارقربان نژاد علي185از سوم25306893اردبيلكيانفر فاطمه3

139از دبستان8006303مشكين شهر(ف)سليمي ميرمقداد6

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 تابستان17196826بنابركن رابعي محمدحسين1710از تابستان11246706اصفهانبدره اميرمحمد1

49از دوم17286797قم(ف)زارع بياتي رضا1211از آبان12006340تهران(ف)طالبي محمدعلي2

18از مهر18246483كرمان(ف)حسين زاده مهدي ابادي فاطمه12

16از آبان18766487زرند/مامونيه (ف)كوهزادي عالمه4413از اول7106895كرمان(ف)اميني زاده بزنجاني فاطمه3

24از تابستان12926434يزدحاجي ابراهيمي فاطمه4

34از سوم3886659شهربابكبهزادي شهربابك سينا5714از دوم13766833سيرجانخرم حامد5

113از دبستان6136693كهنوجحسيني سرزه محمد4115از سوم14366842سيرجان(ف)روح االميني اعظم6

45از دوم7606586شهربابك(ف)رييسي استبرق ازاده5416از اول15106372سيرجان(ف)محمودابادي محمدفاضل7

18از تابستان10376643كرمان(ف)اقاماليي فايزه1717از سوم15256444كرمانمنصوري نسب سيدحسام الدين8

46از دوم11936554شهربابكاسدي كرم فهيمه3518از سوم17056776يزدشجاعي مهريزي محمدحسين9

 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 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز3 نفر از تابستان سال چهارم و 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان10  نفر از دبستان ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (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 کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 26از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر11:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون37: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 26 تعداد قبول شدگان کانون 6458 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان--دندانپزشکي

1037  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1824  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1182  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 3799 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

2منطقه ي 2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان به کانون آمده اند4  نفر از دبستان يا راهنمايي،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 70 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

(مناطق محروم )دانشگاه علوم پزشکي اردبيل بومي استان اردبيل--دندانپزشکي

2530  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 5204 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون70: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 9 تعداد قبول شدگان کانون 6489 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

53از دوم16926956خرم آبادفرهنگي پيام419از سوم6206480اصفهانجاللي ندوشن فاطمه1

61از اول17766619خرم آبادقرباني پور زهرا1910از مهر10306480تهرانندري حامد2

30از سوم12676500تهرانهدايت نياورزي شيما3

43از سوم4886648رومشكان(ف)سوري ارزو5511از دوم12896596اصفهان(ف)عطايي كچويي زهرا4

30از دوم5576921جوانرود(ف)محمدي ناصر12

42از سوم6676622ايذه(ف)اقاسي كاله سرخي محمد3713از دوم12546829خرم آباد(ف)همتي ساره5

10از مهر6766367اميديه(ف)شريفات عليرضا5214از دوم14276628بروجردمظفري مزدا6

52از دوم10136450اليگودرزجليلي فاطمه2015از مهر15486591خرم آبادياري ياسر7

14از مهر16166575كرمانشاه(ف)اذر علي8

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 سوم5876415تايبادنصيري پشته يي نسرين354از سوم18736677تربت حيدريهيعقوبي زهره1

54از دوم7736974خوافدادپوررودي مهرداد125از دي21826625سبزواررحيمي علي2

67از اول25176506قوچان(ف)ايماني مهدي3

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون20 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 42 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون42: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 7 تعداد قبول شدگان کانون 6416 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 2منطقه 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 .

(مناطق محروم )دانشگاه علوم پزشکي مشهد بومي استان خراسان رضوي--دندانپزشکي

2517  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 5316 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

3منطقه ي 

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان11 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (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 کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر11:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون37: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 19 تعداد قبول شدگان کانون 6500 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )خرم آباد- دانشگاه علوم پزشکي لرستان --دندانپزشکي

676  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1776  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1267  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 3825 : (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

66از اول32806662سنندج(ف)رضايي مژده715از اول19116763سنندج(ف)مارابي نيما1

60از دوم27016353سنندج(ف)مطلبي الهام2

22از تابستان6096447دهگالن(ف)مفاخري محمد596از اول28466458سنندج(ف)پيك هانيه3

36از سوم8456366سقز(ف)قانعي قشالق اهون267از تابستان30646816سنندجپيره سارا4

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

47از دوم16866625گنبد(ف)قنبريان احمد114از مهر20146514مشهدسربازدلير علي1

49از دوم16936600گرگان(ف)بايندري پيش كمر رضا5

12از سوم31376131زنجان(ف)كاوندي سبا2

54از اول14846695گنبد(ف)زارعي محمد3

 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 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون13 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 34 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون34: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 9 تعداد قبول شدگان کانون 6272 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 1منطقه ي 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .

(پرديس خودگردان)گرگان- دانشگاه علوم پزشکي گلستان --دندانپزشکي

1686  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3132  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 8255 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

2منطقه ي 2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال چهارم به کانون آمده اند  نفرنيز2  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 5 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 48 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

3064  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 6205 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون48: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 6447 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(مناطق محروم )سنندج بومي استان کردستان- دانشگاه علوم پزشکي کردستان --دندانپزشکي
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

19از تابستان27076605يزدياوري فاطمه366از سوم15866546اصفهانخالويي كوپايي فاطمه1

41از سوم16416209اصفهانساعي مهشاد2

20از سوم20466538تربت جام(ف)عزتي حسنا577از دوم17366877اصفهان(ف)باقرصاد علي3

22از سوم20976446ازنا(ف)حاجي محمد امير8

39از سوم21326034كاشمرعبدي يگانه269از سوم12757010يزدجعفري نجف ابادي ريحانه4

17از آبان20896500يزد(ف)عدالت خواه محمدكاظم5

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

65از دوم25366528ساوه(ف)حيدرزاده ايدا734از راهنمايي17366587همدانبشيري زاهد روژان1

96از راهنمايي25566602نهاوندگرايي محمد365از دوم22566029همدان(ف)حبيبي زهرا2

15از مهر24416478محالت(ف)انصاري محمدمهدي3

38از دوم12906237اركوازملكشاهيصادقي مرتضي6

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 3  نفر از راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون17 : (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 کانون 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. 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 .

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون53: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 12 تعداد قبول شدگان کانون 6430 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 2منطقه 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 .

(پرديس خودگردان)دانشگاه علوم پزشکي همدان--دندانپزشکي

1286  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2556  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 5814 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

3منطقه ي 

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان7 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون17 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 30 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون30: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 13 تعداد قبول شدگان کانون 6446 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(پرديس خودگردان)دانشگاه علوم پزشکي يزد--دندانپزشکي

2097  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2462  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1641  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 8018 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 136 



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

24از تابستان14956023گيالنغربايواني مهسا223از سوم20446577مشهد(ف)پروانه حسيني ثمين السادات1

27از سوم14985938سرپل ذهابقاسمي فايزه4

32از سوم31216455بنابفرج پوربناب امين2

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 سوم24726350نيشابوربرزنوني رضا326از سوم3447094مشهدابريشمي كافي فريد1

18از مهر13896660تهران(ف)تيموري ياسين2

40از دوم7946197شيروانتقوي تينا7

60از اول12726543گنبد(ف)كردستاني افشين268از سوم17196366قائم شهرقايمي الميرا3

64از اول15016799تايباد(ف)متولي زاده مهدي279از سوم23736153قوچان(ف)نيرومند سجاد4

13از آبان18256194اسفراين(ف)بيدي اناهيتا1610از مهر24416024نيشابور(ف)مطهريان بهزاد5

 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان7 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون17 : (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 کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون34: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 14 تعداد قبول شدگان کانون 6197 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .

(پرديس خودگردان)دانشگاه علوم پزشکي مشهد--دندانپزشکي

1501  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2441  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1176  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 6000 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

3منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال چهارم به کانون آمده اند  نفرنيز1  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون20 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 26 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

(پرديس خودگردان)دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه--دندانپزشکي

2068  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 7864 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون26: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 7 تعداد قبول شدگان کانون 6023 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

 137 



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 سوم21306485كاشان(ف)اكبري محمد583از دوم18016404اصفهانبراتي دنيا1

24از تابستان24376535آران و بيدگلشاطريان بيدگلي علي4

28از سوم20806805كاشانقرشي نوش ابادي مهديه سادات2

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

106از راهنمايي20546454كرمانپورنامداري محمدرضا196از مهر14496525سردروداسحقي سردرود سيما1

19از مهر20726501بوشهر(ف)موذني پريا357از سوم14596505مشهدايران دوست محدثه2

127از دبستان21436477سيرجانخوبياري مريم8

61از اول18056631قم(ف)شهبازي علي3

13از مهر10596276جيرفت(ف)مشايخي بابر369از سوم19766527كرمانشادمان ايمان4

11از سوم13406330بافت(ف)سلطاني نژاد ساناز1610از مهر20346615كرمانتيمورپور فاطمه5

 آزمون18 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 44 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز4  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 4  نفر از دبستان يا راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي زاهدان نيمسال دوم--دندانپزشکي

2141  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 4441 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون44: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 12 تعداد قبول شدگان کانون 6454 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال چهارم به کانون آمده اند  نفرنيز1  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 36 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 5از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون36: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 5 تعداد قبول شدگان کانون 6485 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(مناطق محروم )دانشگاه علوم پزشکي کاشان بومي استان اصفهان--دندانپزشکي

2130  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

19از مهر20226495يزد(ف)مرادپور شيوا166از مهر13306509مشهدجوان بخت زيبا1

49از دوم5926755بشرويه(ف)طاجاني فاطمه سادات307از سوم12666333زاهدانباقري مهديه2

44از دوم9476793شهربابكنبي زاده شهربابكي الهه198از تابستان15176221زاهدانعلي خاني ولي اهلل3

46از دوم12556839شهربابكمعصومي شهربابك رويا449از سوم17436561فالورجان(ف)رهنمافالورجاني جالل4

38از سوم19115814كرمانميزاني علي5

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 تابستان30996058اهوازالبوشوكه سارا355از دوم21356646اهواز(ف)رفيعي پرديس1

53از اول31426779رشت(ف)دروگرپسنديده بركادهي ارزو866از راهنمايي25776667بهبهان(ف)خاكساري فاطمه2

43از دوم25846787اهواز(ف)حمزه نيا كوثر3

39از دوم12486203اميديهخانكيش محمدرضا257از سوم28136720اهواز(ف)سعدي زهرا4

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 5  نفر از دبستان ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

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

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون42: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 13 تعداد قبول شدگان کانون 6203 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 2منطقه 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 .

(پرديس خودگردان)اهواز- دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور --دندانپزشکي

1614  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3142  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 6608 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

3منطقه ي 2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان6 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 33 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون33: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 12 تعداد قبول شدگان کانون 6221 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي زاهدان نيمسال اول--دندانپزشکي

947  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1911  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 4779 : (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

76از اول8826525شيروان(ف)سعادتي شامير محمد1013از راهنمايي30166496بجنورد(ف)خزايي جواد1

80از راهنمايي12066143اسفراينرضاييان مريم4

18از مهر6866497شيروان(ف)شريفي تركي نگين2

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

31از سوم26516357رشتعسكري كيانا276از سوم18446558مشهد(ف)خردمند نگين1

42از سوم15766270رضوانشهر(ف)احمدپورارده جاني عرفان157از مهر14426496رشت(ف)اشتياني حقيقي روجا2

31از سوم17436206تالشزيراني ناو پريان368از سوم15846831الهيجان(ف)يوسف امنداني شكيبا3

38از سوم18396464مشكين شهر(ف)شيردل مريم179از آبان21156576رشت(ف)لشني صبا4

12از مهر18496115اسفراينشريفيان نرگس7810از راهنمايي24106708رشت(ف)حديدي الناز5

 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز3  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 6  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

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

 آزمون برنامه اي کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون32: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 14 تعداد قبول شدگان کانون 6357 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 4از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

(پرديس خودگردان)(محل تحصيل بندرانزلي)رشت - دانشگاه علوم پزشکي گيالن --دندانپزشکي

1839  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2651  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 8195 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

3منطقه ي 2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 1  نفر از راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 68 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

(مناطق محروم )بجنورد بومي استان خراسان شمالي- دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي --دندانپزشکي

882  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون68: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 4 تعداد قبول شدگان کانون 6496 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

25از سوم26806316اردبيلعطرخاني دريا483از دوم20186458تبريزجواري الهه1

14از مهر15246284هريس(ف)رجبعلي كلهري علي204از تابستان21516039تهراننريماني مردان سحر2

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 سوم30996203شهركردخلجي پيربلوطي مرجان2810از سوم12446586شيرازدبيري سنا1

63از اول14416622شيرازرول دار اميرمحمد2

18از سوم12046479شيراز(ف)كاظمي مرضيه3511از دوم16246543شيرازبهمني نژاد اميرحسين3

41از سوم15286729ياسوج(ف)افراش محسن12

16از مهر17825787ياسوج(ف)حسيني مسعود2213از تابستان19336554اهواز(ف)درويش دزفولي امين4

57از دوم18895824كامياراناژير كيميا4614از دوم22666789اوز(ف)بسيج محمد5

34از سوم19636070نورآباد ممسني(ف)افتخاري اناهيتا4215از سوم22926719استهبانفقيهي علي اكبر6

42از اول19696166ماه شهر(ف)نجارزاده امين1716از تابستان28576139ني ريز(ف)افسر سيده عارفه7

60از دوم19806133مرودشت(ف)زارع بهناز6117از راهنمايي29016384بنابكريم نژندخاص ريحانه8

53از دوم19966576كوهدشت(ف)ابدالي فيلي محمد1918از سوم29936154اسالم شهرقدسي عليرضا9

3منطقه ي 2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان2 :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 کانون 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. شرکت داشته اند 

 نفر2:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون26: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 6284 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(پرديس خودگردان)دانشگاه علوم پزشکي اردبيل--دندانپزشکي

2151  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 7978 : (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 .

(پرديس خودگردان)دانشگاه علوم پزشکي شيراز--دندانپزشکي

1980  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2906  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1519  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 9370 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر15:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون37: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 27 تعداد قبول شدگان کانون 6166 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان14  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 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 کانون 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. 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 .
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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 تابستان23836750بروجردپرهيزگار متين316از سوم5566966اصفهانمسعودپور راضيه1

12از آبان24105959كرجخليلي نژادكشكويي نازنين437از دوم6716939اصفهانبقايي كيميا2

37از سوم8856634اصفهانصيام پوراشكاوندي مهرداد3

57از اول17116271كليبر(ف)جعفري كليبر مهدي8

18از آبان17526419ايذه(ف)شهپري مژگان179از مهر18896676بهبهان(ف)محافل بهناز4

16از آذر18186279رومشكان(ف)علي زاده لر ياسين1110از مهر20666400خميني شهر(ف)صفاران خوزاني مهدي5

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

47از سوم15706319الوند(ف)اسماعيلي صوفي حسن فاطمه294از سوم12096587محمديه(ف)بايره فاطمه1

43از سوم17136385آبيك(ف)خالقي محمدرضا335از سوم19246767قزوين(ف)اميني الهه2

27از دوم26066059قزوينرسولي الموتي سجاد3

(پرديس خودگردان)دانشگاه علوم پزشکي اصفهان--دندانپزشکي

1812  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2383  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 885  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 8915 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون26: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 13 تعداد قبول شدگان کانون 6279 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز5 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان4 :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 کانون 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. 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 .

(مناطق محروم )دانشگاه علوم پزشکي قزوين بومي استان قزوين--دندانپزشکي

1570  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2606  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 7822 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون35: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 6368 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان به کانون آمده اند5 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون16 : (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 کانون 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. 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 .
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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

62از دوم35416416اهوازعبدي رضا313از سوم34876358شهرضامشهدي سعيد1

18از تابستان35016078اهوازكيخايي ارشام2

59از راهنمايي8476254خواف(ف)شربت دار علي4

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 سوم15706327برازجانبارگاهي عباس233از تابستان11576305برازجانباقري منصوره1

19از مهر17526274شيراز(ف)ميرزايي پريسا974از راهنمايي15446499برازجانپرهيزگار حجت2

(پرديس خودگردان)دانشگاه علوم پزشکي زاهدان--دندانپزشکي

1850  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3541  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 7462 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون42: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 6198 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 2  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون17 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 42 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .

(مناطق محروم )دانشگاه علوم پزشکي بوشهر بومي استان بوشهر--دندانپزشکي

1570  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 

 نفر2:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون46: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 4 تعداد قبول شدگان کانون 6305 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان1  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون21 : (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 کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 4از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 143 



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

47از دوم19876140قائم شهرقادري قاديكاليي فاطمه374از دوم12145820شاهين شهرمهدوي پويا1

22از سوم5846835شبستر(ف)كاشفي سيس ميالد865از راهنمايي15876432بندرعباسعظيم اميرحسين2

49از دوم8255706مينابرودباري زاده سيدحسين396از دوم18606265بندرعباسدبيده رومينا3

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

24از سوم13446468ايالمشيرخاني اميرمحمد824از اول9456712ايوان غرب(ف)فاضلي محمد1

79از راهنمايي20896078دره شهر(ف)مطهري زهرا155از سوم11956069ايالممروتي عرفان2

37از سوم24206257دره شهر(ف)حسيني سيده زهرا136از مهر13036337انديمشك(ف)حسيني سيدمهدي3

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس--دندانپزشکي

1031  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1860  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 4809 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون46: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 13 تعداد قبول شدگان کانون 6027 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان به کانون آمده اند5  نفر از راهنمايي،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (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 کانون 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. 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 .

(مناطق محروم )دانشگاه علوم پزشکي ايالم بومي استان ايالم--دندانپزشکي

2089  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 10513 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون41: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 6069 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 4  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون16 : (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 کانون 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. 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 .
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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 مهر20975459كرمانشاه(ف)حياتي ايمان135از سوم21915741شيرازرضايي مريم1

7از تابستان23796328كرمانشاه(ف)كمري علي146از تابستان22056413مشهدنظري گلناز2

22از تابستان24066155گنبد(ف)محمدارازي ارمان7

15از آبان24765941ياسوج(ف)محمدي ياسوج مرضيه418از دوم31516042يزدفالح تفتي فاطمه3

44از دوم32846472اروميهارشدي فرد مهران4

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 سوم7476867سمناندوست محمدي پرنيان1514از مهر2077548تهرانشيخي شايان1

50از دوم9176929ساوه(ف)پيري چركنديي محمدحسين1515از مهر2227177تهرانوزيري محمد2

13از مهر9527205كرجپيروززاده مريم1516از مهر2806952تهرانكاظم پورديزجي محمد3

33از سوم11196765يزداسالمي زاده اميرمحمد3617از دوم3796963تهران(ف)موسوي اجارستاقي سيده نگين4

117از راهنمايي13336893الهيجان(ف)بزرگي كوشالشاهي اميد1218از مهر5866941تهرانرمضاني محمدمهدي5

62از دوم14116797ابهراحمدي اميرحسين3719از سوم7446831اصفهانماليي حسين6

12از تابستان8856914تهرانحميديه اميررضا7

70از اول986765اسفراينوثوقي مطلق حامد20

37از سوم2186792آستاراغني عرفان4521از سوم837436بابلفرهادي ساجده8

71از اول5256368هشتگرد(ف)پوردهقان كيميا2422از دوم2607610رشتيوردخاني االله9

35از دوم7786416اسالم شهرطاهري نوش ابادي زهرا3823از سوم2777542كاشانشريفي زهرا10

15از مهر14386339فرديس(ف)رحيمي احسان4124از سوم3886854همدانجعفري علي11

56از دوم14496289شهريارايرانفر عطا3825از سوم4567220كرمانشاههمتي هما12

78از اول5357488ماليرچرمچي اميرحسين13

(پرديس خودگردان)دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس--دندانپزشکي

2406  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3284  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2191  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 11212 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون21: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 12 تعداد قبول شدگان کانون 5941 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون15 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 21 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي تهران--داروسازي

1438  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1119  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 744  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 2310 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر18:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون40: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 43 تعداد قبول شدگان کانون 6757 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز6 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان17  نفر از راهنمايي ،1 :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؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 43از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 145 



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

117از راهنمايي10116707قوچانشفيعي محب سراج فريبا2010از مهر8437047تهران(ف)رادمرد مريم1

64از اول11036723اروميه(ف)نيك اختر گل ارا6511از اول8636910تبريز(ف)فاضل كيا سجاد2

14از مهر11336524رفسنجاننظري نژاد محمد1312از مهر9246806تهرانصفدريان كرويه فاطمه3

31از سوم15256620كرمانشاهخسروي خشايار1113از آبان11446553تهرانزمان مانا4

133از دبستان17816749الهيجان(ف)قوامي الهيج عليرضا1114از مهر12356961تهران(ف)يغمايي پارسا5

54از اول17996729زنجان(ف)ابراهيمي شيرين15

37از سوم19066462قزوينزارعاني ابوالفضل7716از دبستان3407173بابلكمالي كيان6

23از تابستان21486268شهرياررضايي زوار محمد3817از اول7146994زاهدانعارفي كيانا7

51از دوم9606982آملشكوهي نياكي دريا8

62از راهنمايي4076845نقدهمعبودي حسنلويي علي5718از اول9656429شهريارمحسني سيده سروناز9

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 اول27746432كرمانشاه(ف)دارابي قاسمي مينا138از دي16477018تبريز(ف)تقي پوروليلو علي1

23از تابستان17246503شيرازخجسته نيكتا2

13از آبان6486910كرمانشاه(ف)خسروي رسول9

80از اول7846727گيالنغرب(ف)نجفي گراوياني روژان4210از دوم16206926كرمانشاه(ف)رنجبري محمد3

75از اول8316917جوانرود(ف)منوچهري مبين2811از سوم20636843كرمانشاه(ف)نظري نوروله شاهين4

37از سوم8986564ملكان(ف)كرمي اسماعيل كندي امين5312از دوم21826549كاشانويسي اسرا5

69از اول9076777سردشت(ف)كاله سليمان3813از اول22566687اردبيل(ف)درگاه پورباروق سما6

62از دوم10766769جوانرود(ف)ميراحمدي ژينو2014از تابستان23636377قزوينهاشمي بشرا7

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

1329  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1781  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1144  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 3691 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر12:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون48: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 25 تعداد قبول شدگان کانون 6462 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز5 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان8  نفر از دبستان و راهنمايي ،4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 48 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه--داروسازي

907  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2363  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1721  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 5198 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر10:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون43: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 17 تعداد قبول شدگان کانون 6549 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان10 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون16 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 43 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 17از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

34از دوم13646681تهرانسالكي تزنگي حسين165از مهر8336892تهران(ف)اصالني مقدم اوا1

28از سوم8725986تهران(ف)نجاتي فاطمه2

28از سوم21736475شهرريعاليي جوشقاني مهديه السادات146از مهر11746799تهرانمافي باالني ثمين3

17از آبان12116472تهران(ف)عاقالن كيهان4

161از دبستان4436772پاوه(ف)زمردي ژيوان7

18از مهر18036510شهرري(ف)صالحي نيا اميرحسين8

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 دوم16976886مرند(ف)حجاري دولت اباد زهرا499از دوم1836935تبريز(ف)سعيدي اميرمحمد1

50از دوم17536666بناب(ف)ميرزايي وحيده4610از دوم5147012تبريزيوسفي اذرفام نازنين2

68از اول20276623ميانه(ف)رحيمي اميررضا3111از سوم7456413تبريزنيكخو الناز3

40از سوم11916750تبريزبابامرندي ناردين4

55از دوم3586530پارس آباد مغانمعمرتوالچي يوسف3112از سوم11966620تبريزفرخي نگين5

53از دوم4206179بانه(ف)يوسفي عبدالكريم1613از آبان12176492تبريز(ف)باغچه وحيد6

18از مهر5636056سراباكبريان سيده گيسو14

13از سوم5746853شبستر(ف)منافي شبستري مهديه1415از آبان10076666تهرانكريم زادمطلبي اذر سهند7

38از دوم7906551شبسترفيضي زاده محمد3416از دوم16476671اردبيليونس زاده سويل8

(روزانه )کرج- دانشگاه علوم پزشکي البرز --داروسازي

955  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1300  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 4509 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون39: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 13 تعداد قبول شدگان کانون 6472 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

1منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز4  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 3  نفر از دبستان ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون15 : (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 کانون 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. 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 .

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي تبريز نيمسال اول--داروسازي

574  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1753  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1196  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 3554 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر13:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون38: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 18 تعداد قبول شدگان کانون 6530 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان13 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون17 : (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 کانون 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. 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 .
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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 دوم19986522قزوينبرزگرنفري نسيم388از دوم16166681تهرانشيريني فاطمه1

52از دوم20506252لنگروداذرپور فاطمه199از مهر19216523مشهد(ف)صادقي الهه2

86از راهنمايي23696891بندرانزليمجيدي مقدم سينا10

35از سوم10416198گرگانمختومي عبدالرحيم3

48از دوم5527072تالش(ف)نيكخوي ريك نازنين9211از راهنمايي15746653لنگرودهمام ذاكري محمد4

42از سوم6346872تنكابنصالحي درجاني پدرام1712از مهر17626695رشت(ف)واسع مصلي هستي5

30از سوم7516331كالچاي و رحيم آباديوسف نژادنودهي شيما4713از دوم17766470رشت(ف)عاشورپوركياسرايي فاطمه6

47از دوم17956632كرجپيوندي ارش7

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

37از سوم26446770فسا(ف)مظفريان فاطمه186از مهر15336922تهرانملكي سهيل1

46از دوم16506821شيراز(ف)منافي زهره2

63از دوم9216549بهمئي(ف)بزمي منير7

21از تابستان10186556ميبدچمن اميرحسين168از مهر19706589بندرعباسحسيني فاطمه سادات3

23از تابستان14235945ياسوجرستمي زاده تل زالي كامبيز639از اول21196931گلپايگان(ف)شيرزادي پوريا4

58از دوم16056003ارسنجانشرافتي زهرا3410از دوم24356634قزوين(ف)كشاورز فايزه5

(روزانه )رشت- دانشگاه علوم پزشکي گيالن --داروسازي

634  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2369  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 4892 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر11:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون45: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 19 تعداد قبول شدگان کانون 6331 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 9  نفر از راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون20 : (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 کانون 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. 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 .

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس--داروسازي

1423  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2644  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 6508 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون37: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 13 تعداد قبول شدگان کانون 6549 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان6 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (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 کانون 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. 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 .
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

38از سوم22986587كاشانقسوري زهرا228از تابستان14906149تبريزاحمدي بيرق عطا1

35از سوم23166017اردبيلثباتي اذر سحر419از دوم18546425تبريز(ف)محمدنژادي الهه2

27از سوم31996074عجب شيرمحمدي ايالر10

61از اول14836832اروميه(ف)قرباني امين3

20از تابستان7346607پارس آباد مغان(ف)رزمجو ميالد1411از مهر15916017اردبيلوهاب زاده اراسته طاها4

41از سوم8237019پارس آباد مغاناب زيركان اصالندوز ارزو7212از راهنمايي17736904ملكانحمدي اروق جاويد5

87از راهنمايي8606888پيرانشهر(ف)مصطفي زاده منصور1413از مهر17896949كرجمنصوريار عاطفه6

78از اول21966786چالوس(ف)پاشازانوسي نويد7

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

41از سوم4126593قوچان(ف)صديق امين698از دوم5276444مشهدشكوهي برج محمد1

26از تابستان12717049تربت حيدريهعطاردي حميده629از دوم5686879مشهدجناني سياهدشت سهيل2

61از دوم13226813سمناندرخشاني مهال1610از تابستان6056227مشهدقاسم زاده طهورا3

32از سوم6636565مشهد(ف)عرفانيان سرجامي احسان4

46از دوم3206608طبسترابي زهره4911از دوم6656690مشهدسيدزاده ثاني سيدمهدي5

20از تابستان4736525فريماناسفيوخي زهرا1512از آبان12826934مشهدخدادادي چناربو محمدحسين6

62از اول7196594اسفراين(ف)قرباني مهديه3613از سوم13336306مشهد(ف)عليزاده فايزه7

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي اردبيل--داروسازي

823  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2495  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 4975 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر9:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون42: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 17 تعداد قبول شدگان کانون 6149 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان7  نفر از راهنمايي ،2 :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؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 17از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي مشهد--داروسازي

473  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1322  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1282  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 3215 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر9:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون41: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 19 تعداد قبول شدگان کانون 6394 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان9 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون20 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 41 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .
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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 دوم16276914كاشان(ف)توليت سيدمحمدوحيد1612از مهر4736264اصفهانعلي بابايي مهرداد1

22از سوم17006690گرگان(ف)سالمي حامد2013از سوم6266199اصفهانمانيان سوداني عليرضا2

29از سوم17146118آران و بيدگلقيصري اراني زهرا2914از سوم8067109اصفهانسلطاني نگين3

77از راهنمايي18707117ماليراماني مهدي1915از تابستان8556856اصفهانرشيدي عليرضا4

64از دوم20346598اراككام بخش شيدرخ2216از سوم10076758تهران(ف)موسوي نفيسه سادات5

18از مهر20546862شهرضا(ف)اسالمي اميرحسين2217از سوم10676515مشهد(ف)صالحي شكيب مريم6

32از سوم22886689بروجن(ف)عبدالهي محمد2418از تابستان11096582لواسانات(ف)فتاحي عاطفه7

53از دوم11116800اصفهانميراثي اسكويي نيلوفرالسادات8

66از دوم5887047پاوه(ف)مباركشاهي ارمان2419از تابستان13946776تهرانبهادري مايده9

46از دوم9426558مسجدسليمان(ف)نصيري رضا20

50از دوم25125950خاتمهاشم ابادي هرات زهره2621از سوم7396493يزدسودمندي مهدي10

29از سوم13146577بندرعباساحيايي دهناد11

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان--داروسازي

942  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2072  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1111  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 4202 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر16:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون35: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 29 تعداد قبول شدگان کانون 6384 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان15  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 35 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

65از دوم19196540نجف آباديزداني محمد2012از تابستان4767071شيراز(ف)مصلي نژاد زهرا1

33از سوم21306821دارابسليماني فرد مسعود3113از سوم9116562شيرازسامانيان اميررضا2

20از تابستان21516572محمد شهرحسيني زهراسادات1514از آبان10226616تهران(ف)خليلي مارتيا3

17از مهر24996522شهرري(ف)سيارمهرباني پوريا3515از سوم12656838مشهدارامي ارتياني نگين4

48از دوم26516476ني ريزمرتضوي سيدمصطفي2416از تابستان13006657شيرازشاهي سوندي حديث5

48از سوم2626660ياسوجاميري اردكاني احسان5917از دوم13066556زرقانزيدي نازنين6

80از راهنمايي4146195شيرازروان نويد3518از دوم15686690خرم آبادمحمدي سپه وند ازاده7

178از دبستان7406498فراشبند(ف)حساني زهرا4319از سوم17537084مرندرضوي ميرهادي8

63از دوم9216628خنج(ف)مهروري سعيد3420از سوم18826532المرد(ف)سلمانپور زهرا9

54از دوم10056427چرام(ف)نيكوزاده احمد4221از سوم18926867خوي(ف)طالبي جعفرصادق10

43از دوم16106293خرم بيد(ف)كريمي فرخنده1622از مهر18926678اراك(ف)ساريخاني مبينا11

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي شيراز--داروسازي

1005  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2151  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1508  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 4621 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر16:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون45: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 34 تعداد قبول شدگان کانون 6498 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز3 نفر از تابستان سال چهارم و 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان14  نفر از دبستان يا راهنمايي ،2 :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 کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 34از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

.ج، دانش آموزاني که جزء سهميه ي مناطق نبوده اند. 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 .
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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 دوم29936450ماليربتويي شكيبا5710از اول12626114تهران(ف)مسكوكيان سينا1

18از مهر30866216مالير(ف)عباسي شادي11

39از سوم17496513خمين(ف)رضايي فايزه2

25از تابستان6046357ديواندرهفيضي ندا4612از دوم19706008همدانمعتقد محمدرضا3

78از اول6716956پاوه(ف)عبدپور صايب6013از دوم21016808قم(ف)محسني محمدعلي4

116از راهنمايي7276670بانه(ف)رحيمي سميه1914از دوم21016361كرمانشاهحيدري شيال5

62از دوم8866572كبودرآهنگرونقي پاتاواني عليرضا4215از سوم21597090سنندجبابان زاده رضا6

22از تابستان9576801الشتركريمي عارف5716از دوم22726935قمهاشمي مقدم فاطمه7

28از سوم12406301فرديسفتحي مهران4617از دوم25026553همدانكشوري شريف اميد8

24از تابستان13126534سرپل ذهابرسولي نيا فايزه2618از سوم27686696سنندجحسن زاده اميرمحمد9

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

19از مهر23316282گلپايگانخوشنويسان ميالد2610از سوم16366728اصفهانفالحي محمد1

50از دوم24296455جهرم(ف)حسيني سيدمحسن1611از سوم16476335شيرازدرستي فاطمه2

26از تابستان24816817آبادهمقصودي فاطمه1612از مهر18646108شيرازعادل زهرا3

22از تابستان27326393دزفولحاتمي راد پريا5313از دوم20596071اصفهانرفيعيان كوپايي سارا4

39از دوم7476336اهوازكمايي محدثه6114از اول11486673جهرم(ف)محبوبي فرد فاطمه5

18از مهر10996527ياسوج(ف)روشنه احسان4215از سوم20926682اهوازبوعذار علي6

38از سوم11286557آبادانموسوي سيده ناهيد1916از تابستان21736176مرودشتسجاديان امير7

72از اول11506349اليگودرز(ف)حاتمي ارش1517از مهر22986683خرم آبادرستمي بهزاد8

77از راهنمايي16166789كوهدشت(ف)خسروي مهسا5218از دوم23066666بهبهان(ف)بهرامن زهره9

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي همدان--داروسازي

1240  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2993  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 5795 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر14:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون45: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 22 تعداد قبول شدگان کانون 6357 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان13  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون20 : (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 کانون 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. 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 .

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز--داروسازي

1364  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2572  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1864  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 6242 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر11:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون36: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 25 تعداد قبول شدگان کانون 6336 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز4 نفر از تابستان سال چهارم و 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان10  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 36 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

16از آبان22846797سبزوار(ف)رحمتي مهدي1513از آبان16946683تهراناستادكاظمي نيايش1

56از دوم23166616بجنورد(ف)هماي رضوي تينا1914از مهر17596669مشهد(ف)طالبي زهرا2

15از مهر23976582بابلاقابابايي ارچي سيده مريم1715از مهر18396194مشهدميرزاييان اميررضا3

50از دوم24196513بابلحسن پور فاطمه3116از سوم18746489مشهد(ف)نجفي تكتم4

42از سوم24456512چمستانمقصودي علي17

74از اول25226673گرمسار(ف)رهبري سينا3918از سوم11486658آمللطفي امير5

41از سوم25336376بابلسررمضان پور زهرا2419از سوم19196515گرگانفندرسكي كيارش6

23از تابستان26976419شاهرودسروري اسيه1220از آبان20726488گرگان(ف)احمدي ثمين7

32از سوم21036362آملابراهيمي حسين8

43از سوم3286303گنبد(ف)ارزاني سروش8021از اول21227010چالوسسنايي عليرضا9

41از دوم5986153آستارا(ف)پوربهرام پريا3822از سوم21386868ساري(ف)رنجبرجزي ونوشه10

65از اول11196506گنبدمحبوبي فرناز3523از سوم21566598قوچانسيفي رهورد مژده11

21از تابستان11856236نكا(ف)ابراهيمي مهدي1724از مهر22227246بابلذبيحي كشتلي محمدجواد12

(روزانه )ساري- دانشگاه علوم پزشکي مازندران --داروسازي

1119  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2445  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1839  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 5319 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر15:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون35: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 29 تعداد قبول شدگان کانون 6376 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز7 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان15 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 35 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .

 153 



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 سوم24066170بابلمحمدزاده شقايق1312از مهر14246295تهرانپرنده اميرمحمد1

46از سوم24356535زرند/مامونيه كشفي فاطمه السادات1113از مهر14936355تهرانگليج عليرضا2

23از تابستان24456514ابهرعزيزي رضوانه1914از مهر16636263تهرانطاهري اميرحسين3

33از سوم26336416كرجوكيل زاده كاشاني ارش15

40از سوم26446508ميانهزاهدي ونجاني صدف3316از سوم18736132اسالم شهرقاسمي محسن4

34از سوم26566341چمستاناذري اميرحسين8217از راهنمايي19297068زنجانقاسم پور سهند5

15از آبان27646502كرج(ف)بلباسي محدثه2418از سوم19566856قم(ف)حيدري محمدجواد6

57از دوم20196625ساوهمحمدعليخاني امير7

59از دوم6956680تكابكوهي قلعه جق حسين4319از دوم21196876اسالم شهركريمي حميدرضا8

23از تابستان18836367رباط كريمقادرزاده رضا6320از راهنمايي21387045زنجان(ف)ميرزايي محمدامين9

52از دوم19696194شهرجديد هشتگرد(ف)اسدي عارف4721از دوم22486397اسالم شهرنجفي علي10

19از مهر23696793مراغه(ف)كنعاني مهدي11

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي زنجان--داروسازي

1883  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2644  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1643  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 5535 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر14:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون37: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 27 تعداد قبول شدگان کانون 6341 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز5 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان12  نفر از راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (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 کانون 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. 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 .
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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 دوم29596604قوچانسلطاني خبوشان ليلي4010از دوم14646869شيراز(ف)سوخك الري محمدامين1

51از اول30316798كرمان(ف)محبي محمدسعيد1811از مهر18356348مشهد(ف)قربان زاده فايزه2

53از دوم31216502الهيجان(ف)دانش زاد بابك3312از سوم18396250شيراز(ف)رفيعي كراچي فاطمه3

33از سوم21676469مشهدمحمديان هومن4

146از دبستان9316413شهربابك(ف)زين الديني ميمند مهرنوش13

40از سوم9626662بافتحمزه نژادي محمدصادق2614از تابستان21636579كرمانرضايي فر محمدمهدي5

98از راهنمايي11046650زرندافشارزرندي فرشته4615از دوم21826558آمل(ف)نصري پور مهشيد6

40از سوم13676494بافترستمي زهرا6416از دوم27436996قائم شهر(ف)عظيمي قاديكاليي يگانه7

34از سوم17635923شهربابكمحمودي ميمند بهرام3017از سوم27855969سيرجانكريمي نسب هانيه8

40از سوم18936283بافتبيگمرادي حسام7618از راهنمايي29566573تربت حيدريهطبسيان محمدرضا9

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

79از اول11156618خوافخطابي رودي سيما814از اول19676058مشهدحبيبي زهرا1

18از آبان13176312خواف(ف)ايراني نژاد اقدس5

30از سوم23426753قوچانفخرايي پيش باغان فايزه2

60از دوم10635897خوافاحراري خوافي احمد3

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي کرمان--داروسازي

1763  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2959  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2111  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 6427 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر16:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون50: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 28 تعداد قبول شدگان کانون 6283 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان13  نفر از دبستان و راهنمايي ،3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (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 کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 28از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

(مناطق محروم )دانشگاه علوم پزشکي مشهد بومي استان خراسان رضوي--داروسازي

1248  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 6925 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون53: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 6 تعداد قبول شدگان کانون 6058 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون21 : (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 کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 6از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

.ج، دانش آموزاني که جزء سهميه ي مناطق نبوده اند. 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 .
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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 دوم13246635روانسربرزگرفرد سامان114از تابستان32926516كرمانشاه(ف)دولت ياري حديث1

85از راهنمايي13446456كنگاور(ف)افتاده ايل ذوله پروين5

40از دوم14446291اسالم آبادغربمرادي فاطمه206از تابستان11796023كرمانشاه(ف)رضايي مهدي2

66از دوم12596460جوانرودنقش بندي فواد3

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

19از مهر16275938كوهدشتاحمدپوري احسان163از آبان12776641پلدختر(ف)مرادي مهري1

12از آذر18436455رومشكانبازوند عليرضا224از تابستان15036084رومشكان(ف)ملكي منفرد مهدي2

(مناطق محروم )دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه بومي استان کرمانشاه--داروسازي

1344  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 7623 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون46: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 6291 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 3  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (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 کانون 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. 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 .

(مناطق محروم )خرم آباد بومي استان لرستان- دانشگاه علوم پزشکي لرستان --داروسازي

1627  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 8429 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر0:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون17: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 7 تعداد قبول شدگان کانون 6084 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز3 نفر از تابستان سال چهارم و 1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون17 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 17 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .
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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

47از سوم23516441مرندكمالي محمدجواد388از سوم10676693تبريزشفايي باقري سيدامين1

59از دوم23976799نورشاه حسيني فاطمه569از اول13626250تبريز(ف)كبيري سينا2

19از مهر24906852قزوينحقيقت گواسيابر محدثه5610از دوم14316227تبريزفرهنگ مهر نرگس3

17از تابستان14726292تهران(ف)روتيوندغياثوند غزاله4

34از سوم6546736مشكين شهرولي اللهي سعيد11

39از سوم6886271تنكابنعاليي وركي سيدمحمد5912از اول11076495اردبيل(ف)معراجي امير5

35از سوم9986379بوكانطاهري سروش3713از سوم17036263ابهرفتحي سيداميرساالر6

90از راهنمايي11156083سرابمباركي غزاله7014از راهنمايي19916917اردبيللطفي مليكا7

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

41از سوم13896862يزداسالمي نصرت ابادي زهرا219از تابستان10486299شيرازسعيدي زهرا1

24از تابستان16206604تفتملكوتي فاطمه1410از تابستان12006604مشهدنوبخت زهرا2

45از سوم18196247آران و بيدگلاسپناني مايده3311از سوم14506208شيرازمقصودي هستي3

15از مهر20486429شهرضاالصاق عليرضا2912از سوم14866075شيرازملك زاده ماهان4

28از سوم21666613ميبدنوري شمسي حميدرضا2313از سوم15926320شيرازاخوت فرد محمدهادي5

57از دوم24335967اردكانصادقي يخداني راضيه2614از تابستان16796430اصفهانسعيدي قهه محمدحسن6

19از مهر18176161شيرازسميعي ده پاگايي اميرحسين7

36از سوم1916087مهريززارع بيدكي مصطفي1415از آبان19766639مشهدشاهسون قره غوني رضا8

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي تبريز نيمسال دوم--داروسازي

998  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2397  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1472  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 4953 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر12:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون46: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 16 تعداد قبول شدگان کانون 6263 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان10  نفر از راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون21 : (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 کانون 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. 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 .

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي يزد--داروسازي

2433  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1817  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 5396 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر8:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون28: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 22 تعداد قبول شدگان کانون 6208 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز3 نفر از تابستان سال چهارم و 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان8 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

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

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .
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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 دوم36496204اردبيل(ف)اذروند سينا354از سوم29106586اردبيلعزيزي كردكندي پروين1

39از دوم35076564اردبيل(ف)نورالهي شاهسواري غزل2

68از دوم15356811مشكين شهر(ف)ممي زاده پريخاني پيمان875از راهنمايي35855890اردبيلبردباراذر محمدعلي3

156از دبستان16016264مشكين شهرعباداللهي قصابه شهريار6

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 سوم45026400ساريعمراني هادي368از دوم23356446تبريزاقاباالزاده امين1

21از سوم51166399رشتامان زاده محمد549از اول23816156تبريزقنبري هادي2

11از مهر30406382تهرانشاهوار مريم3

107از راهنمايي27036474مشكين شهر(ف)حسن نژاد سپيده4410از دوم33056455تبريزصيرفي فرزين4

43از سوم27965779آذرشهرخليلي قاضي زهرا11

9از دي30905953كليبر(ف)نوري كليبر اي نور5312از دوم38836655اردبيل(ف)اشنامقدم امين5

52از دوم31436152مشكين شهرزماني نسيم3113از سوم41166388رشتعوض نياي لفمجاني مريم6

38از سوم41586437اردبيلسرايي ارمين7

(مناطق محروم )دانشگاه علوم پزشکي اردبيل بومي استان اردبيل--داروسازي

3585  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 8152 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون71: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 6 تعداد قبول شدگان کانون 6204 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان به کانون آمده اند4  نفر از دبستان يا راهنمايي،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون20 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 71 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 6از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

(پرديس خودگردان)دانشگاه علوم پزشکي اردبيل--داروسازي

3090  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4569  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3040  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 13231 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر11:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون39: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 18 تعداد قبول شدگان کانون 6156 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 10  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون16 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 39 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .
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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 مهر48055702كرجسرزعيم محدثه195از مهر23316130تهران(ف)محبوبي صبا1

59از اول7326560رامسرنصيري اوانكي پارسا776از راهنمايي37896533رشت(ف)جديد طهورا2

63از دوم15826709املش(ف)بلوايه ماجده137از دي41076394رشت(ف)سجودي ابدي فرد صابر3

22از سوم45866215كرجنجفي عليرضا4

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 مهر27366667اروميه(ف)نادربابايي ياسمن387از سوم12356439تبريزاميري گوار اميررضا1

72از اول29796705اروميه(ف)مناف زاده كهريز احسان498از دوم13976891تبريزميالني سهيل2

58از راهنمايي30456142ملكانكالنتري الهام319از سوم14106198تبريزفروغي نزهت هادي3

93از راهنمايي17566708تبريزفتحي خيراباد مجيد4

16از مهر5816390تكاب(ف)خاكي گوي اقاج مهدي10

15از آبان10916316سلماسجعفري قره قشالقي فاطمه7811از اول16676399اروميه(ف)محسن زاده سارا5

44از دوم11736322بوكان(ف)چوپاني معصومه5612از دوم23946317اروميه(ف)لعلي شهسوار شبنم6

(ظرفيت مازاد)رشت- دانشگاه علوم پزشکي گيالن --داروسازي

4586  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 8846 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون37: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 14 تعداد قبول شدگان کانون 6156 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز3  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 3  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون15 : (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 کانون 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. 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 .

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي اروميه--داروسازي

1091  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2979  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1712  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 6117 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر9:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون47: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 17 تعداد قبول شدگان کانون 6199 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز3  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 7  نفر از راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (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 کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 17از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

.ج، دانش آموزاني که جزء سهميه ي مناطق نبوده اند. 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 .
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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 دي12676972ياسوجكريمي مداب فاطمه153از تابستان41336377گرگانجرجاني سرخوانكالته يلدا1

50از اول33716217نقده(ف)علياري عليرضا414از سوم43056674كرمان(ف)حسن پور متينه2

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 مهر22706363تبريز(ف)امين االسالمي دريا756از اول17456604تبريزابراهيم زاده سارا1

12از تابستان17597192تبريزدبيري شيدا2

44از دوم42346273مراغه(ف)هيبت اللهي اميرحسين297از سوم19716357تبريزبهزادفر سمانه3

35از دوم20086190تبريزبزاززادگان شادي4

37از سوم14566535عجب شيرغفاري صبا318از دوم20256405تبريز(ف)هادي ركسانه5

14از مهر21836090مياندوآبرحمانيان مياندواب هاله9

(پرديس خودگردان)دانشگاه علوم پزشکي کرمان--داروسازي

4288  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 9478 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر2:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون29: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 6171 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون15 : (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 کانون 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. 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 .

(پرديس خودگردان)دانشگاه علوم پزشکي تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريز--داروسازي

2071  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4234  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2177  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 9112 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون33: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 15 تعداد قبول شدگان کانون 6190 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

1منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان6 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون17 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 33 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

38از دوم26705834آستاراروحاني مهيار245از تابستان21865947اصفهانجوركش پريچهره1

32از سوم30565959ياسوج(ف)خسرواني پور سارا306از سوم25926476اصفهانبندگاني فاطمه2

50از اول32546326بوكان(ف)خليفه زاده مهين7

23از تابستان43846113تفتحسيني فخرالسادات3

69از دوم21796366قره ضياءالدين(ف)شرفي سعيد4

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 دوم48676349كرمانشاه(ف)اسكندري ماريه136از مهر19376288شهرريمهياري ده سرخي سارا1

62از اول27456019سرپل ذهاب(ف)صفري مريم477از دوم28815989كرمانشاه(ف)زماني كيميا2

37از سوم27965915ايالممنصوري سعيده888از راهنمايي35136511زنجان(ف)محبي نژادوطن مائده3

16از مهر28166345ايالمنوراللهي زهره399از دوم38116281كرمانشاه(ف)كراني سينا4

24از دوم31166278ايالمدارابي انيتا3710از دوم39356428زنجان(ف)رستم خاني ندا5

(پرديس خودگردان)دانشگاه علوم پزشکي يزد--داروسازي

3102  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4354  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 13910 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون38: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 13 تعداد قبول شدگان کانون 5980 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال چهارم به کانون آمده اند  نفرنيز2  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 5 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 38 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .

(پرديس خودگردان)دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه--داروسازي

2816  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4513  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 13437 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر8:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون40: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 13 تعداد قبول شدگان کانون 6278 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 7  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون14 : (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 کانون 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. 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 .
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

56از دوم39076714بجنوردامامي غزاله259از سوم18716196مشهد(ف)طريقت جو نسيم1

56از دوم39426136بجنوردكاظمي نيوشا1710از مهر19136587مشهدانصاري محسني امين مهدي2

13از مهر19265946مشهدصالح سري اناهيتا3

20از تابستان21046020اسفراينگواهي زهره1611از تابستان21146362مشهدعباس زاده غزاله4

28از سوم22905684اسفراينمولوي ايدا3012از سوم21726079مشهدعبدالهي شادي5

86از راهنمايي24066358در گزبهمني علي1513از مهر24526540مشهدپوراكبر پيام6

53از دوم26335926بشرويهطاجاني سيدمحمدحسن14

27از دوم31326155اسفرايناميني هانيه8915از راهنمايي35136328سمنانصفايي امير7

40از سوم32345786سربيشهشيخي سلم اباد نفيسه4016از دوم37046520نيشابور(ف)جمشيديان شقايق8

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 آبان22556145اهواز(ف)الهي اذين276از سوم7656486اصفهانمواليي عماد1

65از اول26296086دورود(ف)دارابي فرنوش167از تابستان16396173اصفهاننظري عبدلي عطيه2

61از دوم30645792اميديه(ف)نصرت پور اميرمحمد218از تابستان20006550اصفهانسعيدي ديبا3

116از دبستان31776224گچساران(ف)مرداني چهارده چريكي نيلوفر9

36از سوم34486343قمفوالدوند فايزه4

46از اول40926478بروجن(ف)اعتمادي نوشين5

(پرديس خودگردان)دانشگاه علوم پزشکي مشهد--داروسازي

3132  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4027  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2172  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 11032 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر11:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون38: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 20 تعداد قبول شدگان کانون 6079 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز3 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان9  نفر از راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 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 کانون 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. 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 .

(پرديس خودگردان)دانشگاه علوم پزشکي اصفهان--داروسازي

3064  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4092  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1871  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 11319 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون44: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 14 تعداد قبول شدگان کانون 6145 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان5  نفر از دبستان ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 44 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .
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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 دوم6606046قائنوليان معين423از دوم29636432بيرجند(ف)خسروي ليال1

38از سوم11316229قائنساعدي اميرحسين394از سوم39076501بيرجند(ف)يوسفي رضوان2

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 سوم27496519گلپايگانصالحي متينه128از مهر14806252اصفهانايزدان پريا1

65از دوم28885950چمستان(ف)غفاري فاطمه199از مهر19556540تهرانسر(ف)شيرودي محمد2

37از دوم29196358اهوازرضانيا احمدرضا10

16از مهر31266171اهواز(ف)عباس پور سارا1911از مهر22926760اهوازاذرمي مجيد3

62از دوم25286534اراكبيات سبحان4

34از سوم5936141كوهدشت(ف)رضايي مهدي1912از مهر25436750ميبد(ف)مالنوري شمسي فاطمه5

40از دوم10995794الشترقياسي اميرحسين9913از راهنمايي26286518ساوهلشكربلوكي محمدهادي6

45از سوم14536287شوشترچرخابيان ريحانه1014از تابستان26446115گرگانچيت ساز مبينا7

(مناطق محروم )دانشگاه علوم پزشکي زابل بومي استان خراسان جنوبي--داروسازي

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون44: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 4 تعداد قبول شدگان کانون 6229 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان به کانون آمده اند4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون20 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 44 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 4از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

(روزانه )خرم آباد- دانشگاه علوم پزشکي لرستان --داروسازي

1099  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2919  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1897  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 6094 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر8:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون36: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 17 تعداد قبول شدگان کانون 6164 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز5 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان7  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 36 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 17از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

.ج، دانش آموزاني که جزء سهميه ي مناطق نبوده اند. 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 .
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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 سوم11256412بوكان(ف)ابراهيمي محمدنويد1223از راهنمايي18706622خوي(ف)استعدادي مهديه1

82از راهنمايي13776218نقده(ف)هشترخاني فاطمه4

45از دوم9996147بوكانفيضي پور زكريا2

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 سوم41416224رشت(ف)ابراهيمي غزاله166از آبان9066396تهرانابراهيمي راد فربد1

15از مهر12986484تهراناقايي فاطمه سادات2

15از مهر20806187سرابامن زاده زهرا217از سوم14686650تهرانسرفالح مهسا3

16از مهر23756274شبستر(ف)نصراله پورگلشان عزيز8

33از دوم25936196مهاباد(ف)كيخسروي فر ميديا169از مهر32886051تهران(ف)نوري كيانا4

35از سوم28395805سقز(ف)كمالي سپيده1610از مهر36246372كرجراحمي نوران مرجان5

(مناطق محروم )دانشگاه علوم پزشکي اروميه بومي استان اذربايجان غربي--داروسازي

1125  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون65: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 5 تعداد قبول شدگان کانون 6218 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان به کانون آمده اند2  نفر از راهنمايي،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون15 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 65 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 5از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

(پرديس خودگردان)تهران- دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي --داروسازي

2593  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3862  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1298  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 9802 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون21: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 18 تعداد قبول شدگان کانون 6187 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز6,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون14 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 21 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .
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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 مهر42436289همدان(ف)بهراملو محمد434از سوم19806294تويسركاناقابابايي رضوان1

25از تابستان52395893ماليراميري محمدرضا535از دوم36916361مالير(ف)كريمي فاطمه2

38از سوم39726176همدانسلطاني عرفان3

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

102از راهنمايي14075837مياندوآبكريم زاده قره ورن عذرا665از اول16986757تبريز(ف)پورشيرسفيدي علي1

15از آذر18616203بوكان(ف)نقشبندي حميد606از اول22126584تبريز(ف)بنابيان باروق مهسا2

27از دوم22155856اهرعبدالهيان وحيد577از اول27866478تبريز(ف)باقرزاده صبا3

49از دوم28276294سقز(ف)وكيلي كيميا8

47از دوم43886431اروميهغفاري صبا4

(مناطق محروم )دانشگاه علوم پزشکي همدان بومي استان همدان--داروسازي

4243  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 8910 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون35: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 5 تعداد قبول شدگان کانون 6176 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون21 : (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 کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 5از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

(پرديس خودگردان)دانشگاه علوم پزشکي تبريز--داروسازي

2215  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4452  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2212  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 10717 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون52: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 5856 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 6  نفر از دبستان ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون17 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 52 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .
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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 دوم39426119كرجسبزي سمانه235از سوم24686428تهرانصفري اميرحسين1

31از سوم29016862تبريزاقدسي نصرتي الهام2

68از راهنمايي28776223نقده(ف)محمدي فاطمه176از تابستان31706057تهراناحمدي سامان3

44از اول33635934سلماس(ف)ابوطالبي ياسمين7

50از اول34696407اهر(ف)بني هاشم ميرابوالفضل278از سوم20166334كرجحداد مهدي4

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

87از راهنمايي14296472شوشتر(ف)خضريان فرنوش435از دوم22276579اهواز(ف)مرادي بيرگاني شاهين1

17از آبان21486103ازنا(ف)بيراوندي محمد376از سوم34425981كرمانشاهكالنتريان نيلوفر2

84از راهنمايي27606153رامهرمزطالب زاده كاسگري بهار167از تابستان39566495اهوازسراج زهرا3

19از مهر29366320آبدانانميرزايي اديب618از دوم51365797اراك(ف)مروتي سارا4

(پرديس خودگردان)دانشگاه علوم پزشکي زنجان--داروسازي

3363  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3942  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3099  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 10119 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون40: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 16 تعداد قبول شدگان کانون 6057 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 6  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون16 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 40 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .

(پرديس خودگردان)اهواز- دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور --داروسازي

2760  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3956  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 10814 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون45: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 6103 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان3  نفر از راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون17 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 45 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

49از دوم23856363بوكانقاسمي مهران576از اول26256648تبريز(ف)اقايي سحر1

69از اول24516144رزن(ف)رحماني يگانه انسيه107از مهر30266382تهرانافشاري غزال2

15از سوم28166030تهرانبابايي راغب فاطمه8

16از آبان29055852قروه(ف)ويسي غفار399از سوم41416375اراكعمراني اردشير3

51از دوم29406364پيرانشهر(ف)خاتون باغي چپراباد احسان6910از اول45456232همدان(ف)كرمي هما4

14از تابستان51055820اراكقره باغي اميرمحسن5

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 سوم23286252شهر قدستيموري پوريا198از مهر17495812تهران(ف)سلمانيان هانيه1

28از سوم24205697ازنا(ف)اسالمي فر علي549از دوم19306106تهرانغراب هدي2

13از آبان27005665ورامينخاني قلعه فاطمه1310از تابستان20026245تهرانرضوان فر كيانا3

75از اول29126045هشتگرد(ف)بهمن پور مهسا3511از سوم23686334تهرانبحرالعلومي علي4

28از دوم29246213ماه شهرقجري پريسا1212از مهر26816221تهرانشكراله بروجردي محمد5

137از دبستان30906319شهربابك(ف)پيل افكن مهشيد13

65از دوم31866199رامهرمز(ف)ممبيني محسن1714از آبان37096283كرجكيان پور علي6

80از راهنمايي7765927تنكابنرضايي سيدمهدي7

(پرديس خودگردان)دانشگاه علوم پزشکي همدان--داروسازي

2905  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4545  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 12094 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون38: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 14 تعداد قبول شدگان کانون 6141 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان7 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 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 کانون 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. 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 .

(ظرفيت مازاد)کرج- دانشگاه علوم پزشکي البرز --داروسازي

3090  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3709  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2681  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 13214 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر9:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون43: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 19 تعداد قبول شدگان کانون 5987 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز4 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان7  نفر از دبستان يا راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 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 کانون 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. 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 .
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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

37از سوم25555606تنكابن(ف)حيدري تواساني هومن206از سوم21436352ساريهدايتي پويا1

53از اول26766422تالش(ف)قرباني جوكندان شميم347از سوم23166317نوشهر(ف)باروج كياكال هانيه2

37از دوم26885985بندرتركمن(ف)طراج متين258از سوم26105638رشتنعمتي صيقالن حسين3

58از اول31126137تنكابن(ف)منتظري امير369از سوم42146464تهرانامامي اميرميران4

37از سوم32546139تنكابن(ف)سعيدي رهام2510از تابستان49586021چالوسسليماني پور اميرحسين5

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

16از سوم52566358آمل(ف)چالبي اناهيتا1410از تابستان22755954شيرازاسمعيل زاده اناهيتا1

18از تابستان25846232شيرازمرادي شولي فاطمه2

116از دبستان8896292گچساران(ف)قبادي زهرا11

40از سوم21755997برازجانصابرنظراقا مهشيد3512از سوم33546157قزوينعابدين پورفرحمند محمد3

24از تابستان26255815ملكانعربي بالغي الهام5413از دوم34426217همدانبخشايي شهربابكي كيارش4

18از تابستان28276105ملكانجهاني ملكي ارمين4714از دوم37096380رشت(ف)عباسي نگار5

32از سوم29606099بندرامام خميني(ف)جوكار شكوفه3215از سوم41896192اسالم شهر(ف)حيدري طاهره6

41از دوم29825597سعادت شهراميدوار زهرا4116از سوم48576088نيشابورعظيمي نسب حميدرضا7

19از مهر29956038شيراز(ف)كامران عليرضا6417از دوم50556488استهبان(ف)موسوي كرمانشاهي سيده شيوا8

47از اول32695692شوش دانيال(ف)بهروي فاطمه4618از سوم50626245فسامظلومي محمدرضا9

(پرديس خودگردان)(محل تحصيل رامسر)-ساري  - علوم پزشکي مازندران --داروسازي

3112  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4214  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 13114 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر9:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون36: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 16 تعداد قبول شدگان کانون 6021 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال چهارم به کانون آمده اند  نفرنيز1  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 9 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون16 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 36 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .

(پرديس خودگردان)دانشگاه علوم پزشکي شيراز--داروسازي

2995  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 5062  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2584  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 11051 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر13:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون39: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 30 تعداد قبول شدگان کانون 6038 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان12  نفر از دبستان ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 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 کانون 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. 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 .
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

22از سوم16556103كاشان(ف)مستقيم زاده علي137از آذر7246799كرج(ف)اصيليان مهابادي حامد1

91از راهنمايي21325976گنبد(ف)عادل الناز448از دوم15806028مالير(ف)نصيرپور مهدي2

14از آبان21836056بيجار(ف)اكبري فايزه639از اول28727022قائم شهررنجبركوچكسرايي ارمين3

63از راهنمايي25165913مريوانارام خوش بيان9510از راهنمايي29636506ساري(ف)قبادي سوادكوهي فرينا4

50از دوم26216075بوكانمحمودزاده نيما11

33از سوم26336147مهابادرسولي ناديا3012از سوم13706396گنبد(ف)عوض خواجه هانيه5

14از تابستان14636168تالش(ف)مهرداد شميم6

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 مهر43636335همداننايبي شيدا184از مهر21536599تهرانحمزه يي زهرا1

13از مهر33856181تهران(ف)مشايخي ثنا2

43از دوم23615683جيرفترستمي نژاد ارمين5

80از راهنمايي31246148سردشت(ف)رشيدزاده سينا326از دوم40355988رشت(ف)شفيعي كيسمي مرتيا3

(پرديس خودگردان)دانشگاه علوم پزشکي تهران--داروسازي

2621  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2963  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 10870 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر9:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون44: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 18 تعداد قبول شدگان کانون 6056 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان6  نفر از راهنمايي ،3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون17 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 44 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .

(ظرفيت مازاد)دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس--داروسازي

13394 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون34: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 6 تعداد قبول شدگان کانون 5988 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز3  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 2  نفر از راهنمايي ،1 :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؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 6از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

.ج، دانش آموزاني که جزء سهميه ي مناطق نبوده اند. 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 .
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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 آذر34355758تايباد(ف)كرم زاده فاطمه193از سوم45027005اهوازسرسازي ارين1

30از سوم37966102بوكانمرداني محمد4

60از دوم32735982مشكين شهر(ف)اصالني خياوي علي2

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 سوم21516063بندر كنگ و چارك(ف)پيشه ورپور حسام215از دوم51606218بندرعباسعامري سياهويي علي1

21از تابستان28165768بستكدشتي مينا426از سوم55175930بندرعباسطالبي زهره2

37از سوم28335925بستكافرا اسحاق247از تابستان64915843بندرعباسجعفري سارا3

78از اول19496067رودان(ف)نصرتي محسن4

(ظرفيت مازاد)دانشگاه علوم پزشکي زابل--داروسازي

3435  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4502  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 16268 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون30: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 5953 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان3 :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؟ 

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 .

(مناطق محروم )دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس بومي استان هرمزگان--داروسازي

2816  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 5517  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 13749 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون37: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 7 تعداد قبول شدگان کانون 5843 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

 آزمون برنامه اي کانون 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. 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 95اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال چهارم به کانون آمده اند  نفرنيز2  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 5 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 37 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 
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