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 )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 

های کانونی  

(نفر)

ظرفيت 

رشته

در چند آزمون کانون 

شرکت کرده اند؟ 

(ميانگين)

نمره تراز 

درآزمون های

 کانون

رتبه  در 

1منطقه 

رتبه  در 

2منطقه 

رتبه  در 

3منطقه 

 رتبه ی 

کشوری

ادبيات 

فارسی
شيمیفيزیكریاضياتزبانمعارفعربی

1021503774428353371678898897صنعتي شريف1

551004069832381591314587887785دانشگاه تهران2

7912030667451732119710097787674اميرکبير3

60120346394116457927219196786564علم و صنعت تهران4

47120306052182497838830956676464خواجه نصيرتهران5

56017601932996676353دانشگاه شاهد تهران6

31752459501676101032232326686464شهيد بهشتي تهران7

861703058721584137247942166675454دانشگاه صنعتي اصفهان8

23752957762399142460344936575453(شهيدعباسپور)شهيد بهشتي 9

24603156953846230179570625474343دانشگاه اصفهان10

525125686197565555575443دانشگاه الزهرا11

48803256333777209089766705576343دانشگاه شيراز12

621202955833359237868870755575353فردوسي مشهد13

56843555733821259462773255576353دانشگاه تبريز14

81628556485441760295474454بومي خراسان رضوي تربيت دبير شهيد رجايي تهران15

6202354602247102925566343مهندسي الکترونيک هواپيمايي  تهران-مرکز آموزش هوانوردي و فرودگاهي کشور16

1220355454305887294615664332(اهواز)صنعت نفت 17

231052654075402333097495464342دانشگاه امام خميني قزوين18

64028533945213441107264664333دانشکده دختران شريعتي تهران19

8921531431171242114645575242بومي استان خوزستان تربيت دبير شهيد رجايي تهران20

277725528346611591132924464342دانشگاه کاشان21

448034525445411410130805464242دانشگاه بابل22

254225518050482996104188085476342دانشگاه صنعتي شيراز23

4490285151749449201717141655464232دانشگاه يزد24

314432514650011591142824364242بوعلي سينا همدان25

355527511461711986174254364232دانشگاه شهيد چمران اهواز26

368532509655581779155915465232رشت- دانشگاه گيالن 27

21100255085849555271982159874453232دانشگاه صنعتي قم28

3263315085931765301777175604364232دانشگاه سهند تبريز29

2265275053904366572803205014464231دانشگاه قم30

5280255052957461211938173454365232دانشگاه شهيد باهنر کرمان31

266025502787492814236124354232رازي کرمانشاه32

3156395021805787913015168574464232شبانهدانشگاه تبريز33

7203450194454102595474243شبانهفردوسي مشهد34

10252049776993200343253242بابلسر- دانشگاه مازندران 35

12602649587075193304365232غيرانتفاعي علم و فرهنگ تهران36

451103149471179290703442244344354121دانشگاه زنجان37

126014494711554271583253221غيرانتفاعي صدرالمتالهين تهران38

1950194906915080002496201394363232دانشگاه شهرکرد39

2270244896120875122334553253121دانشگاه محقق اردبيلي اردبيل40

291202948951210897313474261224354121دانشگاه سمنان41

12274148871150614570346334354121شبانهدانشگاه سهند تبريز42

195526486714412102343674291844354121دانشگاه شهيد مدني آذربايجان تبريز43

239031486691643931254134353121دانشگاه صنعتي شاهرود44

13502948448741227714363121دانشگاه اراک45

مهندسی برق 

(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 



توضيحات-گرایشنام دانشگاهردیف

تعداد قبولی 

های کانونی  

(نفر)

ظرفيت 

رشته

در چند آزمون کانون 

شرکت کرده اند؟ 

(ميانگين)

نمره تراز 

درآزمون های

 کانون

رتبه  در 

1منطقه 

رتبه  در 

2منطقه 

رتبه  در 

3منطقه 

 رتبه ی 

کشوری

ادبيات 

فارسی
شيمیفيزیكریاضياتزبانمعارفعربی

296029484299294932269714244121شبانهدانشگاه بابل46

5620481110038270563254121مناطق محروم--بومي استان کرمانشاه  رازي کرمانشاه47

1433224811113798575237484353121شبانهدانشگاه کاشان48

49120314771105774207283693354121دانشگاه اروميه49

93029476911432306713253121دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل50

112539476590193311258073263121شبانهرشت- دانشگاه گيالن 51

7402547406366413434345222پرديس خودگرداناميرکبير52

6222347317007296143364122دانشگاه اردکان53

2470244724128965028347163353121بندرعباس- دانشگاه هرمزگان 54

258027470996943442250764243122دانشگاه همدان55

3160194677121445860341913254121شبانهدانشگاه شهيد باهنر کرمان56

4795254674142215327370143252121دزفول- دانشگاه جندي شاپور 57

1045314674138915200367903333111دانشگاه صنعتي اروميه58

76031465812066330204254121مرکز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا59

146025465510668286024263121دانشگاه صنعتي اراک60

7353246411196810330297044353121دانشکده فني گلپايگان61

132528462611891318063243111شبانهبابلسر- دانشگاه مازندران 62

1160274626128915268287584254121خليج فارس بوشهر63

1330334620110934207304784253121گرگان- دانشگاه گلستان 64

40110294620147056414395013252121سنندج- دانشگاه کردستان 65

30120264617163326303420894253111دانشگاه کرمانشاه66

133524460712685338424253111شبانهدانشگاه زنجان67

1890304606152335935401713252121دانشگاه تفرش68

1430224605177409822480793252111شبانهبندرعباس- دانشگاه هرمزگان 69

34120234593170617479461803252111دانشگاه بيرجند70

75020458921438694573131111شبانهمرکز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا71

9302945791467011624601074343121شبانهدانشگاه سمنان72

16602345651730715826407463252111مرکز آموزش عالي شهرضا73

1860284558148915956393934253121دانشگاه حکيم سبزواري سبزوار74

1240204553128616146403923252111خرم آباد- دانشگاه لرستان 75

1860224550177757323460663242111دانشگاه دامغان76

1240194538132875390360663252111دانشگاه ولي عصر رفسنجان77

1135194528140856643422934242111دانشگاه ياسوج78

1240164527168227035443413351111بهبهان- دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء 79

1660244523178677405466873242111دانشگاه مالير80

17753345207578439053252121زاهدان- دانشگاه سيستان و بلوچستان 81

34100264511153446146402634242111بهشهر-دانشگاه علم وفناوري مازندران82

83027450324186609912243111شبانهدانشگاه حکيم سبزواري سبزوار83

204525449619060174437771472743242111دانشگاه بناب84

64022449024837639583243111شبانهمرکز آموزش عالي شهرضا85

311002144902146910029559733242111دانشگاه صنعتي سيرجان86

1240214479191528507502183233111شبانهبهشهر-دانشگاه علم وفناوري مازندران87

93030446818258411783243111دانشگاه فسا88

53035446616159424954352111دانشگاه نيشابور89

1245214460201979281528473143111(خوي)اروميه 90

مهندسی برق 

(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 



توضيحات-گرایشنام دانشگاهردیف

تعداد قبولی 

های کانونی  

(نفر)

ظرفيت 

رشته

در چند آزمون کانون 

شرکت کرده اند؟ 

(ميانگين)

نمره تراز 

درآزمون های

 کانون

رتبه  در 

1منطقه 

رتبه  در 

2منطقه 

رتبه  در 

3منطقه 

 رتبه ی 

کشوری

ادبيات 

فارسی
شيمیفيزیكریاضياتزبانمعارفعربی

216020445320995189078726500973241111دانشگاه بجنورد91

211802444433433316919882822231111غيرانتفاعي سجاد مشهد92

102035444215596465663232111شبانهدانشگاه محقق اردبيلي اردبيل93

5301644359913568703152111شبانهخرم آباد- دانشگاه لرستان 94

1555214427203858570513313241111دانشگاه بروجردي بروجرد95

201002544192545412190648233241111دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين قوچان96

13451544192519710425628322232111سوسنگرد- دانشگاه هويزه 97

83037441916218433683233111شبانهدانشگاه صنعتي شاهرود98

7202943958267500503151111دانشگاه جيرفت99

73512438610149579193151111مرکز آموزش عالي اقليد100

73020438519634446904241121دانشگاه سلمان فارسي کازرون101

910026438444908149451112842111111غيرانتفاعي دارالفنون قزوين102

8601443631604025928666693242111غيرانتفاعي آل طه تهران103

8502243502747810568718963121111مجتمع آموزش عالي اسفراين104

221201943462769213534709572131111دانشگاه تربت حيدريه105

7302143422063310568597243241111مرکز آموزش عالي الر106

226024434135396887182122111غيرانتفاعي علوم و فنون بابل107

84022432930853795242241111شبانهدانشگاه بيرجند108

21601543243724719415931252232111غيرانتفاعي جهاددانشگاهي خوزستان109

66020432141318234811387852111111غيرانتفاعي عالمه دهخدا قزوين110

76023432136282981922133111غيرانتفاعي اشرفي اصفهاني اصفهان111

10100164301462511349261111111غيرانتفاعي اکباتان قزوين112

760194294202771100663123111غيرانتفاعي غياث الدين کاشاني آبيک113

51418428210644600643142111شبانهدانشگاه بروجردي بروجرد114

151002142773412938690216981002592122111غيرانتفاعي البرز قزوين115

740204276457211131623132111اردبيل- پيام نور اردبيل 116

760164273343261190502223111غيرانتفاعي پاسارگاد شيراز117

11602342712680040550921122123111غيرانتفاعي شيخ بهايي اصفهان118

1180244253430101244972232111غيرانتفاعي امام رضا مشهد119

730104250403011007402131111مرکز آموزش عالي گناباد120

14100324233410481082692221111غيرانتفاعي شهاب دانش قم121

860234231562581371852121111غيرانتفاعي کارون اهواز122

5100274209571351428081111111غيرانتفاعي پويش قم123

181202242083540450319322321194642121111مجازيدانشگاه شيراز124

960284200409421247612111111ايوانکي- غير انتفاعي علوم و توسعه پايدار آريا125

93017419743522213791079652121111شبانهمجتمع آموزش عالي اسفراين126

760174185492671429792121111غيرانتفاعي زند دانش گستر شيراز127

760224165529151261691121111غيرانتفاعي احرار رشت128

559032718213897532718988786صنعتي شريف1

651203267223892481517247787675دانشگاه تهران2

511053565425783569410777787675اميرکبير3

5595276336100257728917837787564علم و صنعت تهران4

41110246159162181736926966677464خواجه نصيرتهران5

22503459972027109534746676454(شهيدعباسپور)شهيد بهشتي 6

مهندسی برق 

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

مهندسی مکانيك
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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 



توضيحات-گرایشنام دانشگاهردیف

تعداد قبولی 

های کانونی  

(نفر)

ظرفيت 

رشته

در چند آزمون کانون 

شرکت کرده اند؟ 

(ميانگين)

نمره تراز 

درآزمون های

 کانون

رتبه  در 

1منطقه 

رتبه  در 

2منطقه 

رتبه  در 

3منطقه 

 رتبه ی 

کشوری

ادبيات 

فارسی
شيمیفيزیكریاضياتزبانمعارفعربی

681302959871886111364334576686464دانشگاه صنعتي اصفهان7

42702658852559155038845356676463دانشگاه شيراز8

630335846122546385577453(کرج)تهران - خوارزمي 9

19453558142950182155495475353دانشگاه اصفهان10

9304857223069198358165676343دانشگاه الزهرا11

36853257213176192549058466576353فردوسي مشهد12

59753557073719236674870005576353دانشگاه تبريز13

1560255571262178075576343دانشگاه امام خميني قزوين14

58505568182655596575354بومي خراسان رضوي تربيت دبير شهيد رجايي تهران15

66345552243983154374353بومي استان اصفهان تربيت دبير شهيد رجايي تهران16

620335428406791395566342شبانهفردوسي مشهد17

172030539933601157100945475342(اهواز)صنعت نفت 18

287039539042441486126575465232رشت- دانشگاه گيالن 19

275028537535011174111475474342بوعلي سينا همدان20

146015537138068207221194465342پرديس خودگردانصنعتي شريف 21

3040365281710440971410130405474242دانشگاه شهيد باهنر کرمان22

467533524037281170110245465242دانشگاه بابل23

295040520768936889145815466232شبانهدانشگاه تبريز24

42112265199656847141941135055464242دانشگاه کاشان25

51100275174670742351252122475464233دانشگاه يزد26

6402551576757129365475233دانشگاه صنعتي قم27

17603051515354144584464332دانشگاه قم28

12251751276391177214363232بابلسر- دانشگاه مازندران 29

165022511169242273193904364232رازي کرمانشاه30

1650225062887156501885171804364232خليج فارس بوشهر31

3156365046868162301951169915364232دانشگاه سهند تبريز32

2960275038869556431794159554464232دانشگاه شهيد چمران اهواز33

28703450336692183334365232دانشگاه زنجان34

205024502278422833220484363231دانشگاه اروميه35

24502449736924190794255232شبانهدانشگاه بابل36

16354349698000219154354221دانشگاه محقق اردبيلي اردبيل37

1060224962358967454809216574355232غيرانتفاعي علم و فرهنگ تهران38

2160194956944075312079184604354232دانشگاه شهرکرد39

103034495272892828229445574122(رضوانشهر گيالن)دانشگاه تهران 40

153536493878133387236834355121شبانهرشت- دانشگاه گيالن 41

1448194926107228012218923353122شبانهدانشگاه کاشان42

238526490479752682218484253231دانشگاه صنعتي شاهرود43

81023490183212500228034344221شبانهدانشگاه شهيد چمران اهواز44

25901848931093272442855219514363231دانشگاه سمنان45

9251948809183252075243121شبانهبابلسر- دانشگاه مازندران 46

155035487975872515208954364231دانشگاه اراک47

66039485215972362704243121غيرانتفاعي سجاد مشهد48

245525485112432101573354263794254121دانشگاه شهيد مدني آذربايجان تبريز49

530154848514823234121پرديس خودگردان(کيش)تهران - صنعتي شريف 50

2611529483311782103492847270684353121دانشگاه صنعتي اراک51

مهندسی مکانيك

(کنکور سراسری) تا  10چند تا از چارک پایين قبولی های کانون 
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234035478998334258277814263122سنندج- دانشگاه کردستان 52

1940284784102873057274044254121شبانهدانشگاه شهيد باهنر کرمان53

8601547691360710279302354253111مرکز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا54

7253247628989254364363231بندرعباس- دانشگاه هرمزگان 55

132523472011123298534352121دانشگاه اردکان56

3370264715112454164301743354121دزفول- دانشگاه جندي شاپور 57

1345244709125224999343743253121دانشگاه صنعتي اروميه58

1340254688130175339364933242121دانشگاه حکيم سبزواري سبزوار59

51540468614959441223243121شبانهدانشگاه محقق اردبيلي اردبيل60

15242646861065013504303033254121شبانهدانشگاه سهند تبريز61

14602146781491912014321223253121مرکز آموزش عالي شهرضا62

196024466315775136255077350403253121دانشگاه بيرجند63

840274654132986328408033252121خرم آباد- دانشگاه لرستان 64

74035465314383380603356121پرديس خودگرداناميرکبير65

8351846539390253213243121دانشکده فني گلپايگان66

1660204652131643913328924352121دانشگاه کرمانشاه67

1335254652149515457370223353121زاهدان- دانشگاه سيستان و بلوچستان 68

102023464510527280223253121گرگان- دانشگاه گلستان 69

72427462922633604982242111شبانه(ميانه)تبريز 70

9362146061732915645412483343111(ميانه)تبريز 71

102533459614080374684363121بهبهان- دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء 72

105027459612153323273242121دانشگاه تفرش73

21702545911232392868018432173343121دانشگاه ياسوج74

61833456418627517083125111شبانهدانشگاه دامغان75

61017456113492361913243111شبانهبندرعباس- دانشگاه هرمزگان 76

955234551220086109556043261111دانشگاه بروجردي بروجرد77

1940234539140125718365923252121دانشگاه ولي عصر رفسنجان78

20901645391884327001432333243111شبانهدانشگاه سمنان79

1160194531128815401378213254121دانشگاه دامغان80

750224530462123243111شبانهمرکز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا81

73016452917112381223252111دانشگاه فسا82

1445324515207828237495133243111دانشگاه بناب83

30100224511188788953511393242111دانشگاه صنعتي سيرجان84

1135204508178845985399594243121دانشگاه جهرم85

86018450221344833903232111غيرانتفاعي ايوانکي86

93523450126873419333243111شبانهدانشگاه صنعتي شاهرود87

56023448726457813962232111غيرانتفاعي شهاب دانش قم88

920364478194327636481403242111شبانهدانشگاه مالير89

545224467179932242111مرکز اموزش عالي محالت90

1445184456237579180622733241111سوسنگرد- دانشگاه هويزه 91

51428445120406529503232111شبانهدانشگاه بروجردي بروجرد92

2060244443171097460448653241111دانشگاه مالير93

56017443924031682583232112غيرانتفاعي خيام مشهد94

2260234438176328612470613242121دانشگاه بجنورد95

63020443727723733173131111شبانهمرکز اموزش عالي محالت96

مهندسی مکانيك

(کنکور سراسری) تا  10چند تا از چارک پایين قبولی های کانون 
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10702344222466011425646832131111دانشگاه تربت حيدريه97

1760244409240957975574613132111دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين قوچان98

53022439831520795873151111دانشکده تربت جام99

9501843932594111915661223141111دانشگاه بزگمهر قاينات100

860224392491221221841123111آبيک- غيرانتفاعي اوج 101

725144391142905718393503252112دانشگاه ايالم102

1560284379430491068272131111غيرانتفاعي شمال آمل103

8202243792350811290640963142111دانشگاه جيرفت104

1480274373207169556554492132111دانشگاه صنعتي بيرجند105

12502943622672514468709502132111شبانهدانشگاه صنعتي سيرجان106

1245324355213279411550453242111(خوي)اروميه 107

63515434515045833063151111دانشگاه زابل108

53516433228934821844132111شبانهدانشگاه دريانوردي چابهار109

510254316886972121111شبانهمجتمع آموزش عالي بم110

530164311598513131111مرکز آموزش عالي الر111

6601542861317902111111غيرانتفاعي دارالفنون قزوين112

14402042863011914200752482241111مجتمع آموزش عالي بم113

960224279417591142022123111غيرانتفاعي پاسارگاد شيراز114

9301742603116114758786992121111ايرانشهر- دانشگاه واليت 115

8501742562934115212786302121111مجتمع آموزش عالي اسفراين116

640194232328271106542131111اردبيل- پيام نور اردبيل 117

660204106478831251081121111غيرانتفاعي احرار رشت118

660154073389211089182124111غيرانتفاعي سراج تبريز119

5190406958343203885567787785صنعتي شريف1

339031641767537924113037787574دانشگاه تهران2

2370406304102760526517096787564اميرکبير3

1655276212113675224486677563علم و صنعت تهران4

16654059581827112235156677453خواجه نصيرتهران5

13502459162175145145596676453(شهيدعباسپور)شهيد بهشتي 6

42802859102681161768349136576453دانشگاه صنعتي اصفهان7

5524589311945575354بومي آذربايجان شرقي تربيت دبير شهيد رجايي تهران8

1135335816160996332326677454فردوسي مشهد9

10202256643018186256605565453دانشگاه شيراز10

5352856455577343دانشگاه امام خميني قزوين11

13302255953475212764725576353دانشگاه اصفهان12

33503355163090148393855475243دانشگاه بابل13

56175477196683875573353بومي فارس تربيت دبير شهيد رجايي تهران14

33673454025383353788998806576243دانشگاه تبريز15

104022539861743260120404464342دانشگاه صنعتي قم16

11282553763553106755465342دانشگاه کاشان17

6302753612868133095376243آب و فاضالب- علمي کاربردي (شهيدعباسپور)شهيد بهشتي 18

3370255303677044691120126734474332دانشگاه يزد19

13404252834490128065475232رشت- دانشگاه گيالن 20

10602452835600144735466232دانشگاه قم21

مهندسی عمران

مهندسی مکانيك
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166018519453566805178295466232غيرانتفاعي علم و فرهنگ تهران22

1250435184902270891962195724365231دانشگاه سمنان23

82838517287371908174594364232دانشگاه سهند تبريز24

9352651677655148175566232دانشگاه شهرکرد25

122531513460392006170844365231بابلسر- دانشگاه مازندران 26

184024513157011626156374365232دانشگاه شهيد باهنر کرمان27

16303651235936168024364232شبانهدانشگاه بابل28

174034508347341916139534364232بوعلي سينا همدان29

22402350696022163774464232دانشگاه شهيد چمران اهواز30

194525505587016465181404365231شبانهدانشگاه تبريز31

236039505171851948197704454231دانشگاه زنجان32

84034503070314123239204354222آموزشکده محيط زيست کرج1

123042500976821240208525454232پرديس خودگردانصنعتي شريف 1

14502549766378191574464222دانشگاه اراک2

9351749729841257344455221پرديس خودگرداناميرکبير3

1235284969100177023213794454131دانشگاه صنعتي اراک4

24552549651141690153290252044353131دانشگاه اروميه5

7122049446027179222253231شبانهدانشگاه کاشان6

284034494493293418250154263221سنندج- دانشگاه کردستان 7

15252749307432220204353221دانشگاه اردکان8

16602249071162270232629232284363121دانشگاه بيرجند9

112553488673593658209824365221شبانهرشت- دانشگاه گيالن 10

132033486595043490257514344221شبانهدانشگاه شهيد باهنر کرمان11

1225334865108274007296434353121بندرعباس- دانشگاه هرمزگان 12

144031485499163377264214354121(رودسر)رشت - گيالن 13

115020485411782242814255121خليج فارس بوشهر14

960284842135777728287774353121مرکز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا15

2045324830108054426293894253121دانشگاه بجنورد16

10253048168275220804344131شبانهبابلسر- دانشگاه مازندران 17

124526481511536230033254121دانشگاه شهيد مدني آذربايجان تبريز18

10601748109560279824354221دانشکده گرمسار19

126031477810071148268945490733253111غيرانتفاعي صدرالمتالهين تهران20

1640354771103554399305174254121دانشگاه محقق اردبيلي اردبيل21

940254769129809588272574353121دانشگاه حکيم سبزواري سبزوار22

1960334763919961023418182814364132دانشگاه صنعتي شاهرود23

51018476119385439843252121شبانهدانشگاه فسا24

174522471395342733245314264122رازي کرمانشاه25

112033470212080317544354121شبانهدانشگاه اراک26

1440284701121764720328183243121دانشگاه صنعتي اروميه27

11502246961561912445373004242121دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين قوچان28

85028469210220277293253121دانشگاه تفرش29

116021469115393126475294365303253121دانشگاه دامغان30

2450274684112923381306134244121بهشهر-دانشگاه علم وفناوري مازندران31

1140294683113794265307674253111دانشگاه ولي عصر رفسنجان32

71223468010316266773354131شبانهدانشگاه سهند تبريز33

مهندسی عمران

(کنکور سراسری) تا  10چند تا از چارک پایين قبولی های کانون 
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145022466913416365224352111دانشگاه مالير34

8601946658618549502233111غيرانتفاعي البرز قزوين35

2150254663137615282356604253121دزفول- دانشگاه جندي شاپور 36

72031465918210438414234111شبانه(مرند)تبريز 37

1040254645162386286457893153121(کبودر آهنگ)همدان- بوعلي سينا 38

103033464316066383533252111(مرند)تبريز 39

82022464215082374753244111(علي آباد کتول)گرگان - گلستان 40

13202546411165195583205255124253221گرگان- دانشگاه گلستان 41

72517464185154830348114241122خرم آباد- دانشگاه لرستان 42

51221463513157373003144111شبانهبهشهر-دانشگاه علم وفناوري مازندران43

135018461414883379684252111دانشگاه کرمانشاه44

825194610164836405430104251111بهبهان- دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء 45

920304609139165084362354352111دانشگاه فسا46

5252746006333439443252111دانشگاه ايالم47

62024459920027538842252111شبانهدانشگاه بيرجند48

175525459820853511943242111شبانهدانشگاه سمنان49

63031459418907507413231112شبانهدانشگاه صنعتي شاهرود50

6109458913255458403244111شبانهبندرعباس- دانشگاه هرمزگان 51

10602245841409611969658163234111غيرانتفاعي آل طه تهران52

76024458014430317543244121شبانهدانشکده گرمسار53

560164578336071023912123111غيرانتفاعي روزبهان ساري54

1140254572171947364460254252111دانشگاه بناب55

64532455415395430553243121مرکز اموزش عالي محالت56

1965244552131001175410467314704254121دانشگاه ياسوج57

76013454210817434674354111تهران-غيرانتفاعي معماري وهنرپارس58

52016450879753131111دانشگاه جيرفت59

102026450416374438753143111شبانهدانشگاه محقق اردبيلي اردبيل60

1055294498162188093457233241111دانشگاه بروجردي بروجرد61

82518449422839600022144111شبانهدانشگاه صنعتي سيرجان62

74020448726060805273121111مرکز آموزش عالي گناباد63

1045254482184627876492142243111(خوي)اروميه 64

136023448123349528723232111غيرانتفاعي اشرفي اصفهاني اصفهان65

53020448125941661223233111شبانهمرکز اموزش عالي محالت66

1140244469163326991443743142111دانشگاه مراغه67

8401844606481407572252111دانشگاه صنعتي بيرجند68

1650164456185207535468273243121دانشگاه صنعتي سيرجان69

735144445198098750537034141111(اسالم آبادغرب)رازي کرمانشاه 70

8402444422181920755541343242111مرکز آموزش عالي استهبان71

66033443128586856733232111غيرانتفاعي اقبال الهوري مشهد72

8352444246986432893241111زاهدان- دانشگاه سيستان و بلوچستان 73

1150264416212179434549673241111مجتمع آموزش عالي اسفراين74

76025440323394698793132111غيرانتفاعي خاوران مشهد75

64024439317844506134252111دانشگاه تربت حيدريه76

53522438712098675763242111دانشگاه دريانوردي چابهار77

13602143719440674804343221غيرانتفاعي سجاد مشهد78

مهندسی عمران

(کنکور سراسری) تا  10چند تا از چارک پایين قبولی های کانون 
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توضيحات-گرایشنام دانشگاهردیف

تعداد قبولی 

های کانونی  

(نفر)

ظرفيت 

رشته

در چند آزمون کانون 

شرکت کرده اند؟ 

(ميانگين)

نمره تراز 

درآزمون های

 کانون
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1منطقه 

رتبه  در 

2منطقه 

رتبه  در 
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 رتبه ی 

کشوری

ادبيات 

فارسی
شيمیفيزیكریاضياتزبانمعارفعربی

18603243582495929202739142242111غيرانتفاعي شهاب دانش قم79

306019435527955733812232111غيرانتفاعي علوم و فنون بابل80

56012433730005904402121111غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان اصفهان81

8602743153710338706991542122111آبيک- غيرانتفاعي اوج 82

560214306581271419382122111غيرانتفاعي احرار رشت83

236015430536664917822232111غيرانتفاعي جهاددانشگاهي خوزستان84

86012429329412424161061762122111غيرانتفاعي آپادانا شيراز85

216019429343471133961015542121111يزد- غيرانتفاعي علم وهنر86

660254292355981083861121111غيرانتفاعي پويش قم87

28601642903304822126835372132111غيرانتفاعي شمال آمل88

116018428739119966382132111غيرانتفاعي زند دانش گستر شيراز89

55018428622256705772232111شبانهمرکز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا90

7501542842212110696662523132111دانشگاه بزگمهر قاينات91

13601942793581157213966383121111غيرانتفاعي سراج تبريز92

660284261380121257922122111غيرانتفاعي نبي اکرم تبريز93

51017426013624721412132111شبانهدانشگاه جيرفت94

7351542589185538873252111دانشگاه زابل95

10602742523664536159161231008853122111غيرانتفاعي عالمه دهخدا قزوين96

52013424025514650642122111شبانهدانشگاه صنعتي بيرجند97

760214239481771314742121111غيرانتفاعي راهبرد شمال رشت98

560174235473271361292121111غيرانتفاعي پاسارگاد شيراز99

83018422718409892792121111شبانهمجتمع آموزش عالي اسفراين100

1560184223517941270422132111غيرانتفاعي عالمه محدث نوري نور101

660224197511661308971111111غيرانتفاعي حکمت قم102

960154159564631365001122111غيرانتفاعي صنعتي مازندران بابل103

660304135362371149712121111غيرانتفاعي دانش پژوهان اصفهان104

1060164113407061136821121111غيرانتفاعي رشديه 105

760224098425121055101121111همدان-غيرانتفاعي عمران وتوسعه106

560254088964692131111غيرانتفاعي دارالفنون قزوين107

25502263749485259915557778674دانشگاه تهران1

103026631296975424136788554شهيد بهشتي تهران2

9252358853103167762685577343دانشگاه هنر اصفهان3

830205674200386836568332دانشگاه امام خميني قزوين4

725395661225575516555342فردوسي مشهد5

67355605260278516473243بومي خراسان رضوي تربيت دبير شهيد رجايي تهران6

13252555824599270784335466342دانشگاه شيراز7

731195362233885826575333دانشگاه يزد8

8184752774708125664466332دانشگاه تبريز9

173526527738955275139685465242بوعلي سينا همدان10

7152952663837129115467232دانشگاه بابل11

9302452404612132685465232رشت- دانشگاه گيالن 12

9173252134780137224575232دانشگاه قم13

8202451565568155865457141دانشگاه سمنان14

112543513183722036181684375221پذيرش از خواهران  دانشگاه هنر تبريز15

مهندسی معماری

مهندسی عمران

(کنکور سراسری) تا  10چند تا از چارک پایين قبولی های کانون 
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توضيحات-گرایشنام دانشگاهردیف

تعداد قبولی 

های کانونی  

(نفر)

ظرفيت 

رشته

در چند آزمون کانون 

شرکت کرده اند؟ 

(ميانگين)

نمره تراز 

درآزمون های

 کانون

رتبه  در 

1منطقه 

رتبه  در 

2منطقه 

رتبه  در 

3منطقه 

 رتبه ی 

کشوری

ادبيات 

فارسی
شيمیفيزیكریاضياتزبانمعارفعربی

9202451124728181323364232دانشگاه شهيد باهنر کرمان16

8603251044976257905445331غيرانتفاعي علم و فرهنگ تهران17

8103750673511115886575232بابلسر- دانشگاه مازندران 18

5302550515209108295565222شبانهدانشکده دختران شريعتي تهران19

10305050506696182885466122دانشگاه زنجان20

123027501763992115182715465232دانشگاه شهيد چمران اهواز21

83027498497836125213995354121دانشگاه صنعتي شاهرود22

71226496873405337166154364222شبانهدانشگاه تبريز23

7401549649150236504357121خليج فارس بوشهر24

113525493096302952260404364221رازي کرمانشاه25

7104749036214183244354131شبانهبابلسر- دانشگاه مازندران 26

7102948917698227984363121شبانهدانشگاه بابل27

6202148528133233814355221گرگان- دانشگاه گلستان 28

205033481513060113423761302554354121دانشگاه اروميه29

133519481181216122243644466121شبانهرشت- دانشگاه گيالن 30

12283748099723246874364121دانشگاه حکيم سبزواري سبزوار31

960304797127314412339654253121مرکز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا32

1030214795132009791278854353121پذيرش از برادران  دانشگاه هنر تبريز33

116024476088306516403614346111تهران-غيرانتفاعي معماري وهنرپارس34

8602647092018623088498493233111(دماوند)دماوند - غيرانتفاعي ارشاد 35

2150284686167277352444034243121دانشگاه بجنورد36

133029467910717298344354111دانشگاه محقق اردبيلي اردبيل37

184030466515702113645475326404243121سنندج- دانشگاه کردستان 38

126031463320215460234254111غيرانتفاعي خيام مشهد39

153525462813072344253243121دزفول- دانشگاه جندي شاپور 40

56021460811742389574243111(تهران)دماوند - غيرانتفاعي ارشاد 41

9201845977858246874255221شبانهدانشگاه شهيد باهنر کرمان42

56017458716597435173333111غيرانتفاعي رسام کرج43

2245324585141085028365064253121دانشگاه مالير44

15602445791700310127412563244111غيرانتفاعي سجاد مشهد45

6152345755668392554262121زاهدان- دانشگاه سيستان و بلوچستان 46

14402945721794417479458134243111دانشگاه بناب47

101523457018017471853245111شبانهدانشگاه محقق اردبيلي اردبيل48

515324531341703353111شبانهدانشگاه صنعتي شاهرود49

7603844881564224326633883234111شبانهدانشکده گرمسار50

1558184473178308603466123252121دانشگاه بروجردي بروجرد51

16601944311882831520633183242111غيرانتفاعي شيخ بهايي اصفهان52

75013442627191678112144111تبريز- پيام نور آذربايجان شرقي 53

5351444219312543864252111دانشگاه زابل54

1660184416249253244310989628393242111غيرانتفاعي اشرفي اصفهاني اصفهان55

56020439439679988732223111غيرانتفاعي موالنا آبيک56

106029435035192853312233111غيرانتفاعي شهاب دانش قم57

206021434232846826902132111غيرانتفاعي شمال آمل58

106021432733223367061094692124111غيرانتفاعي آپادانا شيراز59

560124322950572223111(قزوين)غيرانتفاعي کار 60

مهندسی معماری

(کنکور سراسری) تا  10چند تا از چارک پایين قبولی های کانون 
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توضيحات-گرایشنام دانشگاهردیف

تعداد قبولی 

های کانونی  

(نفر)

ظرفيت 

رشته

در چند آزمون کانون 

شرکت کرده اند؟ 

(ميانگين)

نمره تراز 

درآزمون های

 کانون

رتبه  در 

1منطقه 

رتبه  در 

2منطقه 

رتبه  در 

3منطقه 

 رتبه ی 

کشوری

ادبيات 

فارسی
شيمیفيزیكریاضياتزبانمعارفعربی

760154318334761102733233111غيرانتفاعي خاوران مشهد61

9601842963232532904863962121111غيرانتفاعي دانش پژوهان اصفهان62

660134294430901350211212111غيرانتفاعي رشديه 63

550194276455301127022121111اهواز- پيام نور خوزستان 64

75014424632290852532121111اروميه- پيام نور آذربايجان غربي 65

1560184240353061102732222111غيرانتفاعي سراج تبريز66

650174238397251006302123111همدان- پيام نور همدان 67

9502242013848018207967412122111رشت- پيام نور گيالن 68

2360154197440491068692122111غيرانتفاعي جهاددانشگاهي خوزستان69

760164190428991211992221111غيرانتفاعي حافظ شيراز70

560194179412211260662111111غيرانتفاعي عالمه دهخدا قزوين71

3960297461593771228999897صنعتي شريف1

3260236952254117793977888786دانشگاه تهران2

34852666544743022119597788674اميرکبير3

265531662289247926014847788564علم و صنعت تهران4

1850276334131689326816678564خواجه نصيرتهران5

237030627198879624346678464شهيد بهشتي تهران6

471003058582575132534842496677453دانشگاه صنعتي اصفهان7

33702958083757212384464596677343فردوسي مشهد8

14351958012507136642766467453(کرج)تهران - خوارزمي 9

1050255700321397457436666343دانشگاه الزهرا10

525275700335662016577342دانشگاه شاهد تهران11

13502456113663269678625566353(قم)دانشگاه تهران 12

418530553238862455131272545466343دانشگاه اصفهان13

126022547454853155129595566332غيرانتفاعي علم و فرهنگ تهران14

28424154735300324282694055476343دانشگاه تبريز15

102529546254263100100515466342دانشگاه صنعتي شيراز16

745295448234874956677342دانشگاه امام خميني قزوين17

18402453995120327294995465342شبانهفردوسي مشهد18

28402553773798112895466342دانشگاه بابل19

5303853723630146377474222(فومن گيالن)دانشگاه تهران 20

315023532046942958126388295477342دانشگاه شيراز21

317022525344351984135205366232دانشگاه يزد22

204025524155431471149975466232رشت- دانشگاه گيالن 23

23504251895001140604466232بوعلي سينا همدان24

10303551875268159464357332پرديس خودگردانصنعتي شريف 25

682551104256163475365232بومي شهرستانهاي استان تهران تربيت دبير شهيد رجايي تهران26

2090225098847661992295188024466231دانشگاه سمنان27

112824509184708785205724355132شبانهدانشگاه تبريز28

22302750908020220074255121شبانهدانشگاه بابل29

92825509060374083131175474232دانشگاه کاشان30

95032506772574435137845365232دانشگاه صنعتي قم31

204533504980742340221005355232دانشگاه زنجان32

93030501081406781167475364231دانشگاه شهرکرد33

مهندسی کامپيوتر

مهندسی معماری

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

(نفر)
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شرکت کرده اند؟ 
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شيمیفيزیكریاضياتزبانمعارفعربی

13622149985562155394464222دانشگاه قم34

8252349926308172595364132بابلسر- دانشگاه مازندران 35

224521496477082962232005365122دانشگاه شهيد چمران اهواز36

8252148877121196354365221دانشگاه اراک37

6122448846889197014245231شبانهدانشگاه کاشان38

142023486210418271674354121گرگان- دانشگاه گلستان 39

86025484015512397913244111دانشگاه دامغان40

229027483411053101753732270394354221دانشگاه صنعتي شاهرود41

298026481095344677258664254121دانشگاه همدان42

5241648084355122شبانهرشت- دانشگاه گيالن 43

103520480211754306075355121مرکز تحصيالت تکميلي زنجان44

12402447971293911754306094354121(رودسر)رشت - گيالن 45

388029478514801118464446316824354121دانشگاه شهيد مدني آذربايجان تبريز46

1660174774120573787310444253121رازي کرمانشاه47

1712025476515909128134602341704233111مرکز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا48

112526476210296276693252121دانشگاه اردکان49

30602047561157377973290233314354221دانشگاه شهيد باهنر کرمان50

1340264755127745985395644353121دانشگاه حکيم سبزواري سبزوار51

12252747369974273234355121شبانهبابلسر- دانشگاه مازندران 52

52429472423900574092124111شبانه(ميانه)تبريز 53

2150234718133064045341784344121دانشگاه اروميه54

177024471714651387463353111دانشگاه آيت اله حايري  ميبد55

194033471413031347344255121سنندج- دانشگاه کردستان 56

123030470711778316533344211دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل57

113526469312603336144243121دانشگاه محقق اردبيلي اردبيل58

1225284651154585163387714253111بندرعباس- دانشگاه هرمزگان 59

51522464216783500283243111شبانهدانشگاه صنعتي شاهرود60

1640264635149675879388464243111دانشگاه صنعتي اروميه61

338030463217893138747041407574354111دانشگاه بيرجند62

2314034462120805480663244111غيرانتفاعي سجاد مشهد63

113025461416644436443244111شبانهدانشگاه سمنان64

62418459218081506723243111شبانهبهشهر-دانشگاه علم وفناوري مازندران65

1650284585168517496459942343121دانشگاه مالير66

82022457816071415734253112خرم آباد- دانشگاه لرستان 67

72021457718462482203243111(علي آباد کتول)گرگان - گلستان 68

525154573194083235111بهبهان- دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء 69

1050284566134565184347284254121خليج فارس بوشهر70

1475254562147059057465783153121زاهدان- دانشگاه سيستان و بلوچستان 71

1560264549191287914490233242111دانشگاه کرمانشاه72

518254547627742342111شبانهدانشگاه دامغان73

134018453313961362994253111دزفول- دانشگاه جندي شاپور 74

3112023452716970159956200409674243111بهشهر-دانشگاه علم وفناوري مازندران75

17120244527217121845014270512493234111شبانهمرکز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا76

34402545251733011858534433243111شبانهدانشگاه شهيد باهنر کرمان77

141001545211395310117517653254121غيرانتفاعي صدرالمتالهين تهران78

مهندسی کامپيوتر

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




13

. 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 



توضيحات-گرایشنام دانشگاهردیف

تعداد قبولی 

های کانونی  

(نفر)

ظرفيت 

رشته

در چند آزمون کانون 

شرکت کرده اند؟ 

(ميانگين)

نمره تراز 

درآزمون های

 کانون

رتبه  در 

1منطقه 

رتبه  در 

2منطقه 

رتبه  در 

3منطقه 

 رتبه ی 

کشوری

ادبيات 

فارسی
شيمیفيزیكریاضياتزبانمعارفعربی

91402645131739030791526433232111غيرانتفاعي ابرار تهران79

13602645082982413727725413243111دانشگاه تربت حيدريه80

135021449419778511943243111دانشگاه بجنورد81

121002444912732311558673553132111دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين قوچان82

201202744882181111655600623232111دانشگاه صنعتي بيرجند83

56027448831696913152122111آبيک- غيرانتفاعي اوج 84

83631448513428421313253121(ميانه)تبريز 85

9251944799833547743142111دانشگاه ايالم86

1440244462226769088571473244111(مينودشت)گنبد 87

84038445620207487354243111دانشگاه فسا88

139028445616604196707256501663242111(ويژه خواهران)دانشگاه فرزانگان سمنان89

174028445521985179508166508943242111دانشگاه بناب90

64521445122621589042141111مرکز اموزش عالي محالت91

84020445029410800322233111شبانهدانشگاه بيرجند92

63015445023909580773243111دانشگاه سلمان فارسي کازرون93

2780244439223188697520793242111دانشگاه ولي عصر رفسنجان94

1150224425218429149559482233111(تويسرکان)همدان - بوعلي سينا 95

11602544141767416945472763353111مرکز آموزش عالي شهرضا96

211402144133880329468223821002202133111غيرانتفاعي شيخ بهايي اصفهان97

66024440813727764022234111غيرانتفاعي البرز قزوين98

53018440514629956093231111دانشکده تربت جام99

51001843971329762112111غيرانتفاعي عالمه دهخدا قزوين100

61025439423489606633232111شبانهدانشگاه مالير101

78025439319458531643234111(دماوند)دماوند - غيرانتفاعي ارشاد 102

116024439320824540003233111سيدجمال الدين اسدآبادي همدان103

95018439121438545203232111دانشگاه بروجردي بروجرد104

177020439026175227229336602793242111دانشگاه جهرم105

14100194382257873414016718849832133111غيرانتفاعي ايوانکي106

61017437918711677322134111شبانهبندرعباس- دانشگاه هرمزگان 107

103019437523225579882241111شبانهمهريز- دانشگاه يزد 108

25120234369278702871714816727373232111دانشگاه صنعتي سيرجان109

13601843503129433126833253234111غيرانتفاعي اشرفي اصفهاني اصفهان110

58026434625793690192133111(تهران)دماوند - غيرانتفاعي ارشاد 111

11902543222643320110893503232111شبانه(ويژه خواهران)دانشگاه فرزانگان سمنان112

14352043103067515336779672132111(ميناب)بندرعباس - هرمزگان 113

5501843102221111دانشگاه بزگمهر قاينات114

7501743012682425725685652123111(جم)بوشهر - خليج فارس 115

64020429330256794783243111شبانهسيدجمال الدين اسدآبادي همدان116

1036012429230631473751149762123111مجازيدانشگاه شيراز117

660144289330161266801115111غيرانتفاعي بصير آبيک118

57023427417571873532131111دانشگاه زابل119

146016427134439227191002902121111شبانهدانشگاه صنعتي سيرجان120

10351742663046715808815393141111مجتمع آموزش عالي بم121

760154258402331121912122111غيرانتفاعي دارالفنون قزوين122

13140254254381341011862132111غيرانتفاعي خيام مشهد123

مهندسی کامپيوتر

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




14

. 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 



توضيحات-گرایشنام دانشگاهردیف

تعداد قبولی 

های کانونی  

(نفر)

ظرفيت 

رشته

در چند آزمون کانون 

شرکت کرده اند؟ 

(ميانگين)

نمره تراز 

درآزمون های

 کانون

رتبه  در 

1منطقه 

رتبه  در 

2منطقه 

رتبه  در 

3منطقه 

 رتبه ی 

کشوری

ادبيات 

فارسی
شيمیفيزیكریاضياتزبانمعارفعربی

55094250255141176832122111مجتمع آموزش عالي سراوان124

9541742473774219426981182122111مرکز آموزش عالي گناباد125

9100284229445291267662123111غيرانتفاعي غياث الدين کاشاني آبيک126

105024422317001865182132111مجتمع آموزش عالي اسفراين127

94019421537967247371072831112111شبانهدانشگاه صنعتي بيرجند128

28100134214464831146272122111غيرانتفاعي جهاددانشگاهي خوزستان129

96016420740903244821135992121111دانشگاه کوثر بجنورد130

11601441583951820776995822121111مرکزآموزش عالي کاشمر 131

38702867584523261199217887675صنعتي شريف1

2765256465108567210718057787564اميرکبير2

113535632939913737787565دانشگاه تهران3

2350376087156589628166686464علم و صنعت تهران4

1140305896111035556686354خواجه نصيرتهران5

635335889281072496655453دانشگاه الزهرا6

7302057672711158450126576453(کرج)تهران - خوارزمي 7

37703157073118183656015576353دانشگاه صنعتي اصفهان8

1030255585282862973126576243فردوسي مشهد9

14245054144866359692399565466242دانشگاه تبريز10

102531534049643196869101474465233دانشگاه صنعتي شيراز11

112535529340861318130714465232دانشگاه بابل12

9213352893932110375475232دانشگاه کاشان13

5303652632951109164575242دانشگاه صنعتي قم14

214524525076305132145925574232دانشگاه يزد15

103030519155811442157894455232(فومن گيالن)دانشگاه تهران 16

5423351612910145234454243دانشگاه قم17

9253150656730187925363222دانشگاه اراک18

116029505858006570208845465231غيرانتفاعي علم و فرهنگ تهران19

223528504258741844166024364232بوعلي سينا همدان20

1040165032570311069285404465231پرديس خودگرداناميرکبير21

8163450096742255004355222شبانهدانشگاه تبريز22

8153849936621184274453121شبانهدانشگاه بابل23

76024497898972166235454465121دانشکده گرمسار24

83531497797757289202354463122دانشکده فني گلپايگان25

5352049515747165764465132دانشگاه سمنان26

66023487311344244604263121مرکز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا27

6201848458734265974252131دانشگاه اردکان28

173529482411992320963365131دانشگاه اروميه29

9303648186609183524464132دانشگاه شهيد باهنر کرمان30

10402648138378215324454121دانشگاه صنعتي شاهرود31

124025476310561289654353121دانشگاه آيت اله حايري  ميبد32

142527476311475299774354121بندرعباس- دانشگاه هرمزگان 33

104031474779123178238824264121(رودسر)رشت - گيالن 34

11502347321394311458307464254121دانشگاه تفرش35

960294699137505507372754241111دانشگاه دامغان36

مهندسی صنایع

مهندسی کامپيوتر

(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 



توضيحات-گرایشنام دانشگاهردیف

تعداد قبولی 

های کانونی  

(نفر)

ظرفيت 

رشته

در چند آزمون کانون 

شرکت کرده اند؟ 

(ميانگين)

نمره تراز 

درآزمون های

 کانون

رتبه  در 

1منطقه 

رتبه  در 

2منطقه 

رتبه  در 

3منطقه 

 رتبه ی 

کشوری

ادبيات 

فارسی
شيمیفيزیكریاضياتزبانمعارفعربی

124524469814661386914343121دانشگاه صنعتي اروميه37

83032463315730402613353111دانشگاه کرمانشاه38

1530264607121095445329134354121شبانهدانشگاه شهيد باهنر کرمان39

115017460618182133997454464363263111(جم)بوشهر - خليج فارس 40

166028460013072348284253121بهشهر-دانشگاه علم وفناوري مازندران41

126020457714833476633243111غيرانتفاعي سجاد مشهد42

9602045731467023787610663352111غيرانتفاعي ابرار تهران43

114027457022293543673244111شبانهدانشگاه صنعتي شاهرود44

1140254557168055895400984252121سنندج- دانشگاه کردستان 45

6352245498181522124233111(اسالم آبادغرب)رازي کرمانشاه 46

166024454717837123539253526093252111دانشگاه صنعتي بيرجند47

51221454616417433735243111شبانهبهشهر-دانشگاه علم وفناوري مازندران48

105026453717622479084252111(تويسرکان)همدان - بوعلي سينا 49

860214529912122886589054253111غيرانتفاعي صدرالمتالهين تهران50

56034452735408887752132111آبيک- غيرانتفاعي اوج 51

1545244518157888405460223242111دانشگاه بجنورد52

8502345072045912928547293343111دانشگاه تربت حيدريه53

76026449932608879943132111غيرانتفاعي غياث الدين کاشاني آبيک54

115019448916979249526158564193142111شبانهمرکز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا55

61019446315271410343242111شبانهبندرعباس- دانشگاه هرمزگان 56

13601944473204931219918153142111(قزوين)غيرانتفاعي کار 57

1460184447434081076502122111يزد- غيرانتفاعي علم وهنر58

1135194440152118603514343253111زاهدان- دانشگاه سيستان و بلوچستان 59

9601444369588317514254221تهران-غيرانتفاعي معماري وهنرپارس60

14451944142051321012542473242111مرکز اموزش عالي محالت61

53014441324904701702122111شبانهمرکز اموزش عالي محالت62

136026441326475623093242111غيرانتفاعي اشرفي اصفهاني اصفهان63

74521441221295566473241111دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين قوچان64

550374392575994244111(تهران)دماوند - غيرانتفاعي ارشاد 65

7351543697961611243142111مرکز آموزش عالي الر66

116026436127097674802133111غيرانتفاعي خيام مشهد67

65023436117262831263133111(دماوند)دماوند - غيرانتفاعي ارشاد 68

13351743512654210906648063232111(ميناب)بندرعباس - هرمزگان 69

103522433912979710062232111مجتمع آموزش عالي بم70

21601943063559822185914652132111غيرانتفاعي علوم و فنون بابل71

11602143012941018816793733132111دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار72

9402342962562410344645943241111مجتمع دخترانه فاطميه نهاوند73

75021428914282747293122111مجتمع آموزش عالي اسفراين74

13603542882365226816632093132111غيرانتفاعي شيخ بهايي اصفهان75

126022427342166507951302552111111غيرانتفاعي زند دانش گستر شيراز76

166020426942765112031038152131111غيرانتفاعي شمال آمل77

56015424133048971261131111دانشگاه کوثر بجنورد78

76022423915699803352232111غيرانتفاعي ايوانکي79

1360214231480701146103122111غيرانتفاعي شهاب دانش قم80

1260164228418821164802123111غيرانتفاعي سراج تبريز81

مهندسی صنایع

(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 



توضيحات-گرایشنام دانشگاهردیف

تعداد قبولی 

های کانونی  

(نفر)

ظرفيت 

رشته

در چند آزمون کانون 

شرکت کرده اند؟ 

(ميانگين)

نمره تراز 

درآزمون های

 کانون

رتبه  در 

1منطقه 

رتبه  در 

2منطقه 

رتبه  در 

3منطقه 

 رتبه ی 

کشوری

ادبيات 

فارسی
شيمیفيزیكریاضياتزبانمعارفعربی

76015421028362590971443101111111غيرانتفاعي پويش قم82

560114183595011452512111111غيرانتفاعي کارون اهواز83

860104156586801461521111111غيرانتفاعي رهنما اهواز84

6310034656646539411313897787575صنعتي شريف1

426030632391864324822156787465دانشگاه تهران2

23453260351814103436133606676454علم و صنعت تهران3

2860356015117883229836996687454اميرکبير4

501002755133367201285867286576343دانشگاه صنعتي اصفهان5

6182654943451103545574342دانشگاه تبريز6

256031545547303127121692145574243فردوسي مشهد7

15353254333632291099489095566343دانشگاه شيراز8

1020265347209344071915464343(بندر ماهشهر)تهران - صنعتي اميرکبير 9

204527533645332824121893215575243دانشگاه اصفهان10

12273552574475125075464232(آبادان)صنعت نفت 11

173035522436981032107374565233(اهواز)صنعت نفت 12

307032507375102416200984364132دانشگاه بابل13

8302949685985180934255132(فومن گيالن)دانشگاه تهران 14

1130174952857678982295207934353122(رضوانشهر گيالن)دانشگاه تهران 15

215032494880052460206694354132رشت- دانشگاه گيالن 16

142829493873085376151404364223دانشگاه کاشان17

143524491178583238215524363121دانشگاه شهيد باهنر کرمان18

10504048949523254704353122دانشگاه اراک19

6122648897417215914363122شبانهدانشگاه کاشان20

23523948811019376692865210674353232دانشگاه سهند تبريز21

10234448811264112087295714354121شبانهدانشگاه سهند تبريز22

163522487492523377254844354222دانشگاه زنجان23

1640224871857053142668178224364123دانشگاه يزد24

12602947695297343025354122خليج فارس بوشهر25

122520475386953020237884363122بابلسر- دانشگاه مازندران 26

177017474314316121183565305954253122دانشگاه سمنان27

15252447291260611039291843353121دانشگاه اردکان28

1950304726107973437284384363122دانشگاه همدان29

94035472510612284664354121دانشگاه صنعتي شاهرود30

22452446921451911532300034254122دانشگاه شهيد مدني آذربايجان تبريز31

1935244682117714780322083243122شبانهدانشگاه بابل32

163523468015376401353353111شبانهدانشگاه زنجان33

1540254661118614321310714353122رازي کرمانشاه34

1740284647170857306447604254111سنندج- دانشگاه کردستان 35

2064254605167456598437554252111دانشگاه حکيم سبزواري سبزوار36

136025459717799143155577385133252111مرکز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا37

83532459014850400523252111دانشگاه محقق اردبيلي اردبيل38

1345214585121534819331794253111دزفول- دانشگاه جندي شاپور 39

53026457312479334804344112دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل40

2050294572165537203443483233111بهشهر-دانشگاه علم وفناوري مازندران41

مهندسی شيمی

مهندسی صنایع

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




17

. 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 



توضيحات-گرایشنام دانشگاهردیف

تعداد قبولی 

های کانونی  

(نفر)

ظرفيت 

رشته

در چند آزمون کانون 

شرکت کرده اند؟ 

(ميانگين)

نمره تراز 

درآزمون های

 کانون

رتبه  در 

1منطقه 

رتبه  در 

2منطقه 

رتبه  در 

3منطقه 

 رتبه ی 

کشوری

ادبيات 

فارسی
شيمیفيزیكریاضياتزبانمعارفعربی

1040204571215589434548053232111دانشگاه بناب42

165029456914300152186177400803252111دانشگاه تفرش43

1035204560174149057477894242111شبانهدانشگاه شهيد باهنر کرمان44

6301645249615561252132112مرکز آموزش عالي الر45

1370184520139179913433734251112دانشگاه ياسوج46

61620450323872666504142111شبانهدانشگاه حکيم سبزواري سبزوار47

11503144951687930818771213242111شبانهدانشگاه سمنان48

172526448513961377293253111شبانهبابلسر- دانشگاه مازندران 49

1160184476173026837453153242111دانشگاه کرمانشاه50

1140294468199859548547003241111دانشگاه مراغه51

1645244454144485529379873242112دانشگاه اروميه52

1545204454167457136449363243111دانشگاه صنعتي اروميه53

10502544502514610479643553242111دانشگاه صنعتي بيرجند54

17602144372375710722605723242111دانشگاه بجنورد55

8402344239073528153251111دانشگاه ولي عصر رفسنجان56

83023440920250522013133111شبانهبهشهر-دانشگاه علم وفناوري مازندران57

52017438423410718812243111شبانهدانشگاه صنعتي شاهرود58

51017438316493432892232111شبانهدانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل59

534184367114641067423231111مرکز آموزش عالي گناباد60

8452043632330811130623702132111زاهدان- دانشگاه سيستان و بلوچستان 61

6251543568453511124252111دانشگاه ايالم62

1350194342245632457411812629113241111دانشگاه صنعتي سيرجان63

75516426212538728703231111دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين قوچان64

71516421818403504863232111شبانهدانشگاه محقق اردبيلي اردبيل65

1012012420738317467151209072232111مجازيدانشگاه صنعتي سهند تبريز66

62524420327832949052122111شبانهدانشگاه صنعتي سيرجان67

920365597287677735476353مرکز تحصيالت تکميلي زنجان1

419031619396376744634056687564اميرکبير1

26503055743246178983682965575343دانشگاه اصفهان2

11203453623430114565454242دانشگاه تبريز3

122835530451441304141825465232دانشگاه سهند تبريز4

224526519255431997161045464232دانشگاه همدان5

12352351725753158965463232دانشگاه صنعتي شاهرود6

8302951285406206764465222پرديس خودگرداناميرکبير7

154028485680262869219804364121دانشگاه آيت اله حايري  ميبد8

9601544962296112774544683353111غيرانتفاعي شيخ بهايي اصفهان9

96016448912875490273145111غيرانتفاعي صدرالمتالهين تهران10

66016444624435737163244111غيرانتفاعي ايوانکي11

86021444117747476353342121غيرانتفاعي ابرار تهران12

560234388286801061653141111غيرانتفاعي پويش قم13

56022435917133996541111111غيرانتفاعي عالمه دهخدا قزوين14

5501843471099122242111غيرانتفاعي امام رضا مشهد15

66043433126443702703242111غيرانتفاعي اکباتان قزوين16

دکترای پيوسته فيزیك

مهندسی پزشکی

مهندسی شيمی

(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 



توضيحات-گرایشنام دانشگاهردیف

تعداد قبولی 

های کانونی  

(نفر)

ظرفيت 

رشته

در چند آزمون کانون 

شرکت کرده اند؟ 

(ميانگين)

نمره تراز 

درآزمون های

 کانون

رتبه  در 

1منطقه 

رتبه  در 

2منطقه 

رتبه  در 

3منطقه 

 رتبه ی 

کشوری

ادبيات 

فارسی
شيمیفيزیكریاضياتزبانمعارفعربی

16100214327217394839823424965423232111غيرانتفاعي سجاد مشهد17

256021431236159905492223111غيرانتفاعي علوم و فنون بابل18

13602043063523342136946863233111غيرانتفاعي زند دانش گستر شيراز19

281201942773998552109165381150022132111مجازيدانشگاه صنعتي سهند تبريز20

186020427243233261301074262221111غيرانتفاعي شمال آمل21

86020427037856458901109702122111غيرانتفاعي اديبان گرمسار22

760164257393611088232122111غيرانتفاعي سراج تبريز23

17140234257426361057512121111غيرانتفاعي شهاب دانش قم24

96017425432256256471043722222111غيرانتفاعي رشديه 25

105025423930644834683241111محل تحصيل خواهران پرديس رضوان  غيرانتفاعي امام رضا مشهد26

6100204226333161401692121111غيرانتفاعي جهاددانشگاهي اصفهان27

136024421832565224811042892122111غيرانتفاعي احرار رشت28

76012418748633471931406961111111غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان اصفهان29

74011416634381913862122111اهواز- پيام نور خوزستان 30

660134135543791357191111111غيرانتفاعي سردارجنگل رشت31

284033644073439813016217787565صنعتي شريف1

2130326209162680722228676676464اميرکبير2

1425386126120966618325936676465دانشگاه تهران3

12273056422022218757469375674343(آبادان)صنعت نفت 4

49903053935116292083486265475343(اهواز)صنعت نفت 5

17352653645152337485998615464243دانشگاه شيراز6

183039534042841249124235465232(فومن گيالن)دانشگاه تهران 7

1828295064686943851469131174365233دانشگاه سهند تبريز8

11642749837347197474363122دانشگاه حکيم سبزواري سبزوار9

201003148371335697912416244314363122دانشکده گرمسار10

62026481713577375583362121پرديس خودگرداناميرکبير11

93020474910349283113333122پرديس خودگردانصنعتي شريف 12

121001945791877212984395223343111شبانهدانشکده گرمسار13

945214573120805436369474252112مرکز آموزش عالي المرد14

560164351440771252132131111غيرانتفاعي جهاددانشگاهي اصفهان15

126014413951764300841324621111111غيرانتفاعي مهر اروند آبادان16

860314726103554856333974353121معماري داخليغيرانتفاعي علم و فرهنگ تهران1

10602444241004117654466244255111معماري داخليتهران-غيرانتفاعي معماري وهنرپارس2

660134263247451399682132111معماري داخليغيرانتفاعي حافظ شيراز3

625485653103441286575363دانشگاه تهران1

14303652624442125265465232دانشگاه امام خميني قزوين2

525215207116855374242دانشگاه هنر اصفهان3

122516518455212800151675366232دانشگاه شيراز4

7202751074589120995476232فردوسي مشهد5

113034509172732720223484355122رشت- دانشگاه گيالن 6

61530479211048308396364121شبانهبابلسر- دانشگاه مازندران 7

560404671390113241121مرکز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا8

مهندسی نفت

معماری داخلی

مهندسی شهرسازی

مهندسی پزشکی

(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 



توضيحات-گرایشنام دانشگاهردیف

تعداد قبولی 

های کانونی  

(نفر)

ظرفيت 

رشته

در چند آزمون کانون 

شرکت کرده اند؟ 

(ميانگين)

نمره تراز 

درآزمون های

 کانون

رتبه  در 

1منطقه 

رتبه  در 

2منطقه 

رتبه  در 

3منطقه 

 رتبه ی 

کشوری

ادبيات 

فارسی
شيمیفيزیكریاضياتزبانمعارفعربی

82020466372943142223194355231دانشگاه يزد9

8302146331759619660467763242111پذيرش از برادران  دانشگاه هنر تبريز10

163023461912288164415583385914355111پذيرش از خواهران  دانشگاه هنر تبريز11

104518457213893342024254121خليج فارس بوشهر12

83025455512037322084353111شبانهرشت- دانشگاه گيالن 13

1850194549165286585430543232111دانشگاه اروميه14

7403345317520531323253111دانشگاه بجنورد15

66018452520665523053342111غيرانتفاعي رسام کرج16

62518452515916543073152111خرم آباد- دانشگاه لرستان 17

86030451211664563934244111تهران-غيرانتفاعي معماري وهنرپارس18

62025450811808286854344111دانشگاه سمنان19

1040194507190347219493483243111سنندج- دانشگاه کردستان 20

113031444820836481663243111دانشگاه سلمان فارسي کازرون21

96015443332235843103242111غيرانتفاعي اشرفي اصفهاني اصفهان22

53514432328923735324231111مرکز آموزش عالي الر23

64020431736566954252131111اروميه- پيام نور آذربايجان غربي 24

52019429726353712363131111شبانهخرم آباد- دانشگاه لرستان 25

1560244254357321087772231111غيرانتفاعي شيخ بهايي اصفهان26

660234239531741320641111111غيرانتفاعي شهاب دانش قم27

54024413431800831552121111تبريز- پيام نور آذربايجان شرقي 28

1935235560298521811081101396575342خواجه نصيرتهران1

15402655272550166271552786565353دانشگاه تهران2

1335265186565039671613136595465332دانشگاه اصفهان3

112431493669122261194714354221دانشگاه تبريز4

72524482512718339264356121دانشگاه زنجان5

10254148117207198874354132دانشگاه بابل6

91654473312901286573356121شبانهدانشگاه تبريز7

63532471211913336324352111دانشگاه صنعتي اراک8

112023467313097348523353121شبانهدانشگاه بابل9

72528460418745488863253111شبانهدانشگاه زنجان10

1345164538199578375509764242111دزفول- دانشگاه جندي شاپور 11

1650294489166527454439843232111دانشگاه تفرش12

62030448121276586122232111شبانه(مرند)تبريز 13

63033443321411573683122111سيدجمال الدين اسدآبادي همدان14

11301744062260419319517163243111(مرند)تبريز 15

13502043602716013642690572242111دانشگاه صنعتي سيرجان16

63019431130964823313242111شبانهسيدجمال الدين اسدآبادي همدان17

11451842572711111351656333142111دانشگاه بجنورد18

6254142462994314164799252131111شبانهدانشگاه صنعتي سيرجان19

112535612284829738396686354دانشگاه تهران1

38802960121793114656046666676354اميرکبير2

8303150384877210344473222دانشگاه صنعتي قم3

7202148443221256244352123(رضوانشهر گيالن)دانشگاه تهران 4

مهندسی نقشه برداری

مهندسی پليمر

مهندسی شهرسازی

(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 



توضيحات-گرایشنام دانشگاهردیف

تعداد قبولی 

های کانونی  

(نفر)

ظرفيت 

رشته

در چند آزمون کانون 

شرکت کرده اند؟ 

(ميانگين)

نمره تراز 

درآزمون های

 کانون

رتبه  در 

1منطقه 

رتبه  در 

2منطقه 

رتبه  در 

3منطقه 

 رتبه ی 

کشوری

ادبيات 

فارسی
شيمیفيزیكریاضياتزبانمعارفعربی

10282748256879224474364232دانشگاه سهند تبريز5

62036468713183357603144111گرگان- دانشگاه گلستان 6

1145254573151197264444583153111دانشگاه اروميه7

5122045495375366684243111شبانهدانشگاه سهند تبريز8

8402145432171219640560183242111دانشگاه بناب9

640154364654623141111(گچساران)ياسوج 10

22602758972187135461142016576453دانشگاه تهران1

2860305883108794851736016677464صنعتي شريف2

18604257272372154278148196576343اميرکبير3

735345631178982465566443خواجه نصيرتهران4

278426550026661610102774316576343علم و صنعت تهران5

3575295381460335371635102995464233دانشگاه صنعتي اصفهان6

1455275209635555531969166854464232فردوسي مشهد7

1180235136845758831471166154456232دانشگاه امام خميني قزوين8

92131504496067581213424364121دانشگاه کاشان9

1740264997622544902607128594364232دانشگاه شيراز10

174529498396688223224803354122دانشگاه يزد11

1842314961947467023073206765363221دانشگاه تبريز12

5925488910203274444353111شبانهدانشگاه کاشان13

11283348881267012343267853345121شبانهدانشگاه تبريز14

62431482815883345653245112شبانهدانشگاه سهند تبريز15

1650214744131494152345103253122دانشگاه شهيد باهنر کرمان16

1235304728140645495372424353111دانشگاه زنجان17

113022471810744295693253122دانشگاه بابل18

82034471513735384744354121شبانهدانشگاه بابل19

255633469713757128335935342294242121دانشگاه سهند تبريز20

2240244694112094429306214253121بوعلي سينا همدان21

2340184679116244326306464353121دانشگاه شهيد چمران اهواز22

8452845997680453353242121دانشگاه شهيد مدني آذربايجان تبريز23

115026459114373361353243111دانشگاه اراک24

158027458618330164416508428133343111دانشگاه سمنان25

53516457916996445343253111شبانهدانشگاه زنجان26

1150224538164065254391012144111دانشگاه همدان27

830264516178987732481704251111رازي کرمانشاه28

1060244514164836282438623134111مرکز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا29

65037449321903566212232111دانشگاه مالير30

1140234486147585904391574252111دانشگاه صنعتي شاهرود31

840184473181809293537903242111دانشگاه حکيم سبزواري سبزوار32

73525444014560399153263111دانشکده فني گلپايگان33

116023443719237515403243111دانشگاه اروميه34

94074413214019921558233232111دانشگاه مراغه35

1480194410255813304814966819012222111شبانهدانشگاه سمنان36

750314387311619532786993232111شبانهمرکز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا37

26501843422355913198607813243111شبانهدانشگاه شهيد باهنر کرمان38

مهندسی مواد و متالور ژی

مهندسی پليمر

(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 



توضيحات-گرایشنام دانشگاهردیف

تعداد قبولی 

های کانونی  

(نفر)

ظرفيت 

رشته

در چند آزمون کانون 

شرکت کرده اند؟ 

(ميانگين)

نمره تراز 

درآزمون های

 کانون

رتبه  در 

1منطقه 

رتبه  در 

2منطقه 

رتبه  در 

3منطقه 

 رتبه ی 

کشوری

ادبيات 

فارسی
شيمیفيزیكریاضياتزبانمعارفعربی

11402043282395310824607623132111دانشگاه بناب39

84012429715673787624142111دانشگاه ياسوج40

105019428629446744632232111دانشگاه صنعتي بيرجند41

95024426828878741182232111شبانهدانشگاه مالير42

7120154255440421250951123111مجازيدانشگاه صنعتي سهند تبريز43

520174127207431019522122111شبانهدانشگاه صنعتي بيرجند44

447032676474938418413857787674صنعتي شريف1

3160406134116677331127736786463اميرکبير2

18353059041852125639841076686453خواجه نصيرتهران3

824225607252875825575342فردوسي مشهد4

52032556734795567242(شاهين شهر- اصفهان )صنعتي مالک اشتر 5

174024487675394553242464364132دانشگاه صنعتي اروميه6

530174749320014354121پرديس خودگرداناميرکبير7

186028465413807124692464293564353121مرکز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا8

7501546337195604573253111شبانهمرکز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا9

72022453110012299973254132شبانه(شاهين شهر- اصفهان )صنعتي مالک اشتر 10

2390215064430147632370139685465232اميرکبير1

321102448281241395235860268714364121دانشگاه صنعتي اصفهان2

301252344772035011582532533242111دانشگاه يزد3

126029444919576509213242111رشت- دانشگاه گيالن 4

94541430215301761112121111دانشگاه بناب5

175640530431701856101685465243دانشگاه تهران1

1870295229506542811829138525465232اميرکبير2

207526473111421100494196294704352121دانشگاه صنعتي اصفهان3

84928469320600469733252111دانشگاه سهند تبريز4

740254596168517009499773143111دانشگاه زنجان5

1060354588132876541408583343111دانشگاه امام خميني قزوين6

6212745552217719690552073144111شبانهدانشگاه سهند تبريز7

71418455216463432203242111شبانهدانشگاه کاشان8

66020453621682602152242111دانشگاه صنعتي اراک9

2310023452519151189909261494033242111دانشگاه يزد10

1260194519255712603411791657553141111دانشگاه اروميه11

66018449534240913703131111دانشگاه بيرجند12

103115448314651435573242111دانشگاه کاشان13

16802144132454510240628473232111دانشگاه همدان14

87020439729392776563132111سنندج- دانشگاه کردستان 15

54021439234365863183133111شبانهدانشگاه صنعتي شاهرود16

94015437724221620782132111شبانهدانشگاه زنجان17

8452043422935613013740242131111دانشگاه مالير18

25802143092378711510602523242111دانشگاه شهيد باهنر کرمان19

64519430925290720582123111دانشگاه صنعتي اروميه20

550254300462621143851111111شبانهمجتمع اموزش عالي زرند21

مهندسی نساجی

مهندسی معدن

مهندسی هوافضا

مهندسی مواد و متالور ژی

(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 



توضيحات-گرایشنام دانشگاهردیف

تعداد قبولی 

های کانونی  

(نفر)

ظرفيت 

رشته

در چند آزمون کانون 

شرکت کرده اند؟ 

(ميانگين)

نمره تراز 

درآزمون های

 کانون

رتبه  در 

1منطقه 

رتبه  در 

2منطقه 

رتبه  در 

3منطقه 

 رتبه ی 

کشوری

ادبيات 

فارسی
شيمیفيزیكریاضياتزبانمعارفعربی

11402142932963516308765542121111شبانهدانشگاه شهيد باهنر کرمان22

13702442752567513406691542132111دانشگاه صنعتي شاهرود23

11601642523170314541792763141111دانشگاه ولي عصر رفسنجان24

7601642273062316254889632132111(مياندواب)اروميه 25

56020422520198995822131111دانشگاه صنعتي بيرجند26

76023420117648963372131111زاهدان- دانشگاه سيستان و بلوچستان 27

65018417636486957422121111مجتمع اموزش عالي زرند28

15252168204382913669626788664صنعتي شريف1

132527620471264356121946678564دانشگاه تهران2

14303357462157141492096325466453شهيد بهشتي تهران3

113527568997135556677453اميرکبير4

1640295258525757792425160765356232دانشگاه اصفهان5

104031524836321613148735466342(کرج)تهران - خوارزمي 6

525224811309823256121دانشگاه کاشان7

5242447599101283694344221دانشگاه تبريز8

114028465812774373204244111دانشگاه يزد9

945184567218578854516443244111دانشگاه شهيد مدني آذربايجان تبريز10

1230294524177167185468003243111بابلسر- دانشگاه مازندران 11

1240284524161066787429864244121رشت- دانشگاه گيالن 12

153521452121141533913243111دانشگاه شهيد چمران اهواز13

83017449931017790092135111شبانهدانشگاه شهيد باهنر کرمان14

64521449212559349803262111دانشگاه قم15

113021448217337148004967399154253111دانشگاه شهرکرد16

7502144642711115940867902133111دانشگاه بجنورد17

8401944512601818041648683251111دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار18

14402644472204413156592223244111شبانهرشت- دانشگاه گيالن 19

126020440725301638123142111بهشهر-دانشگاه علم وفناوري مازندران20

85011439026712686233243111رازي کرمانشاه21

113022438422506580102242111شبانهبابلسر- دانشگاه مازندران 22

63523436820057600043142111دانشگاه محقق اردبيلي اردبيل23

19551843392619012176667443243111دانشگاه شهيد باهنر کرمان24

76020425230287781212223111دانشگاه دامغان25

76020424540130203751063172131111دانشگاه صنعتي بيرجند26

106021421035548234371061022131111دانشگاه صنعتي سيرجان27

645174179323411080272124111(بيجار)سنندج - کردستان 28

630184100267041226182121111مجتمع آموزش عالي بم29

560184088536001313592111111شبانهدانشگاه صنعتي سيرجان30

82021498562261710187544364232(شاهين شهر- اصفهان )صنعتي مالک اشتر 1

14201948249370253974354111دانشگاه شهيد باهنر کرمان2

840314604163945357433174243111دانشگاه صنعتي اروميه3

1145244589209579439549673242111دانشگاه بناب4

102015443416983485183244111شبانهدانشگاه شهيد باهنر کرمان5

660204210267261142492121111غيرانتفاعي خيام مشهد6

علوم کامپيوتر

مهندسی اپتيك و ليزر

مهندسی معدن

(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 



توضيحات-گرایشنام دانشگاهردیف

تعداد قبولی 

های کانونی  

(نفر)

ظرفيت 

رشته

در چند آزمون کانون 

شرکت کرده اند؟ 

(ميانگين)

نمره تراز 

درآزمون های

 کانون

رتبه  در 

1منطقه 

رتبه  در 

2منطقه 

رتبه  در 

3منطقه 

 رتبه ی 

کشوری

ادبيات 

فارسی
شيمیفيزیكریاضياتزبانمعارفعربی

255434510554791671153594363232(آبادان)صنعت نفت 1

56025491410342225144266111غيرانتفاعي علم و فرهنگ تهران2

54520448910696685042241111مرکز آموزش عالي المرد3

8603242513649917212990292122111مجتمع آموزش عالي اسفراين4

825265684233273275476343مهندسي خط و سازه هاي ريليعلم و صنعت تهران1

7253153651230123546574242مهندسي ماشينهاي ريليعلم و صنعت تهران2

102530525732572545106596205464343مهندسي حمل و نقل ريليعلم و صنعت تهران3

8253450728610186134454232مهندسي خط و سازه هاي ريليدانشگاه اصفهان4

7253750341943173623366232مهندسي ماشينهاي ريليدانشگاه اصفهان5

54021460222608582514242111دانشگاه کرمانشاه6

620315741101444326675354صنعتي شريف1

113539532531701321127545474242اميرکبير2

7351646589236253234245122دانشگاه دريانوردي چابهار3

7302145567492465852242111مخابرات و الکترونيک درياييدانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر4

83527453925197623352121111شبانهدانشگاه دريانوردي چابهار5

73033451114758428494334111دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر6

52025446717433469402243111شبانه(شاهين شهر- اصفهان )صنعتي مالک اشتر 7

73027444122109671333233111پرديس خودگرداناميرکبير8

1150254407152301236113430389073253111خليج فارس بوشهر9

14252349806950192554363232(مازندران)صنعت نفت 1

82040529429101615148015364243تهران-مرکز آموزش هوانوردي و فرودگاهي کشور1

830275431238197626575342هواپيماتهران-مرکز آموزش هوانوردي و فرودگاهي کشور1

722265729123244276677463علوم مهندسيدانشگاه تهران1

66019456210761605344242111علوم مهندسيمرکز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا2

75014436438964971992122111علوم مهندسيدانشگاه صنعتي سيرجان3

750224275223821107982122111شبانه--علوم مهندسيمرکز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا4

10402441922918414945791693121111علوم مهندسي(نمين)اردبيل - محقق اردبيلي 5

69455444293965388364462353بومي خراسان رضوي --مهندسي خودروتربيت دبير شهيد رجايي تهران1

512451321350153124253133بومي استان کرمان --مهندسي خودروتربيت دبير شهيد رجايي تهران2

742048514928155914363233بومي فارس --مهندسي خودروتربيت دبير شهيد رجايي تهران3

15302958672015134857753826577453اميرکبير1

8302249609910261494352121دانشگاه صنعتي قم2

54514440113602720683221111دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين قوچان3

64525436715108817282221111مرکز آموزش عالي المرد4

مهندسی ایمنی

مهندسی راه آهن

مهندسی دریا

مهندسی ماشين االت دریایی

هوانوردی

مهندسی تعمير و نگهداری

علوم مهندسی

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

مهندسی خودرو

مهندسی انرژی
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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 



توضيحات-گرایشنام دانشگاهردیف

تعداد قبولی 

های کانونی  

(نفر)

ظرفيت 

رشته

در چند آزمون کانون 

شرکت کرده اند؟ 

(ميانگين)

نمره تراز 

درآزمون های

 کانون

رتبه  در 

1منطقه 

رتبه  در 

2منطقه 

رتبه  در 

3منطقه 

 رتبه ی 

کشوری

ادبيات 

فارسی
شيمیفيزیكریاضياتزبانمعارفعربی

5252549328665235844362122دانشگاه صنعتي اصفهان1

52519486412954283513245121دانشگاه امام خميني قزوين2

62528474916267476974254111دانشگاه تبريز3

520124747380133253131دانشگاه شيراز4

62434473419371639342232111شبانهدانشگاه تبريز5

82520468016138456573243111دانشگاه زنجان6

82523461715890424344243111رشت- دانشگاه گيالن 7

1425194538195358836522624242111دانشگاه شهيد چمران اهواز8

113025441927661648673133111دانشگاه علوم کشاورزي ساري9

52512440820768538573233111سنندج- دانشگاه کردستان 10

52521440129925756233231111خرم آباد- دانشگاه لرستان 11

5252943989509568703232111دانشگاه اروميه12

82517439524373640413142111دانشگاه شهيد باهنر کرمان13

62524438230741812861123111شبانهسنندج- دانشگاه کردستان 14

61537437427264717683243111شبانهدانشگاه محقق اردبيلي اردبيل15

52539436626174667113221111دانشگاه اردکان16

62519431528772811833132111دانشگاه ولي عصر رفسنجان17

52511431513956781853141111دانشگاه ايالم18

72519428425612716673221111شبانهدانشگاه شهيد چمران اهواز19

8251542713364420661991151121111شبانهدانشگاه شهيد باهنر کرمان20

102517426323123602313232111دانشگاه محقق اردبيلي اردبيل21

82516421837247933332122111شبانهرازي کرمانشاه22

63017417422198775271121111دانشگاه علوم کشاورزي گرگان23

525284476515853152111رشت- دانشگاه گيالن 1

6252947873667331904352121فردوسي مشهد1

62526461020833545693243111بوعلي سينا همدان2

51516453926100724083133111شبانهدانشگاه شهيد چمران اهواز3

6251445061874714861473903243111دانشگاه شهرکرد4

72420447217375420013253111دانشگاه تبريز5

73018440928517857652133111دانشگاه علوم کشاورزي گرگان6

62517436823472605142132111دانشگاه اروميه7

102519436726220675782232111دانشگاه شهيد چمران اهواز8

101626434423024593272223111شبانهدانشگاه تبريز9

62521429726443747322132111دانشگاه مراغه10

103026419427884707003132111دانشگاه علوم کشاورزي ساري11

1125284189425121065682111111شبانهدانشگاه شهيد باهنر کرمان12

6719425235751971993231111اقتصاد کشاورزيدانشگاه علوم کشاورزي ساري1

5202750254206179565343232(کرج)دانشگاه تهران 1

72522457413264406134352111بوعلي سينا همدان2

52538450922456578863243121دانشگاه اروميه3

63017441422812608892232111دانشگاه علوم کشاورزي ساري4

مهندسی کشاورزی

مهندسی ماشينهای صنایع غذایی

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

علوم و مهندسی آب

مهندسی مکانيزاسيون کشاورزی

(کشاورزی)مهندسی مکانيك بيوسيستم 
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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 



توضيحات-گرایشنام دانشگاهردیف

تعداد قبولی 

های کانونی  

(نفر)

ظرفيت 

رشته

در چند آزمون کانون 

شرکت کرده اند؟ 

(ميانگين)

نمره تراز 

درآزمون های

 کانون

رتبه  در 

1منطقه 

رتبه  در 

2منطقه 

رتبه  در 

3منطقه 

 رتبه ی 

کشوری

ادبيات 

فارسی
شيمیفيزیكریاضياتزبانمعارفعربی

63022436129958773052141111دانشگاه علوم کشاورزي گرگان5

6251943492776712500711604242111سنندج- دانشگاه کردستان 6

535195025287214363111فيزيک مهندسيدانشگاه صنعتي قم1

52815477811514311614251121فيزيک مهندسيدانشگاه کاشان2

82429474019488449903254111شبانه--فيزيک مهندسيدانشگاه تبريز3

1336214694136163406324674244121فيزيک مهندسيدانشگاه تبريز4

7602745172498523400608692232111فيزيک مهندسيمرکز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا5

74044447121086494953233111فيزيک مهندسيدانشگاه اراک6

10453244302574925301694393232111فيزيک مهندسيدانشگاه شهيد مدني آذربايجان تبريز7

17501744282522212082644073242111فيزيک مهندسيدزفول- دانشگاه جندي شاپور 8

62014442114373552034253121فيزيک مهندسيدانشگاه شهيد باهنر کرمان9

52524437625852659062142111فيزيک مهندسيدانشگاه کرمانشاه10

8352543692291412098659983133111فيزيک مهندسيدانشگاه صنعتي شاهرود11

560214353865822221111فيزيک مهندسيدانشگاه دامغان12

16401743093363418787896692131111فيزيک مهندسيدانشگاه ولي عصر رفسنجان13

15402359201154102471039907786564صنعتي شريف1

15502456201865241368545566453دانشگاه تهران2

11402155933074184956385466353اميرکبير3

8252255172375133755566342علم و صنعت تهران4

7352354364389275384935475332خواجه نصيرتهران5

8453253365843167235465132دانشگاه الزهرا6

9352252865285146595465222(کرج)تهران - خوارزمي 7

154524518666305605145234575232دانشگاه صنعتي اصفهان8

5305651702813152195576232شهيد بهشتي تهران9

134027508184575741166154464232فردوسي مشهد10

7452650058989259294354121دانشگاه امام خميني قزوين11

10361948961564210532339473354121دانشگاه تبريز12

1860254876965794873542238534364121دانشگاه اصفهان13

1540234760110237007208624354221دانشگاه شيراز14

11421746641271815240402094343121دانشگاه کاشان15

1632194592179247578466173352111دانشگاه شهيد چمران اهواز16

109015455018479446313242111دانشگاه قم17

8251745357696611863252111دانشگاه شهيد باهنر کرمان18

251202344962492010681617913242111بوعلي سينا همدان19

64814448931060862433233111دانشگاه حکيم سبزواري سبزوار20

85018446824725643024242111دانشگاه اراک21

33120274444234229964594233243111رشت- دانشگاه گيالن 22

52520443811650641942231111بندرعباس- دانشگاه هرمزگان 23

670474437411621040193121111دانشگاه تفرش24

9452144192678810192636953141111دانشگاه زنجان25

6351844182306212651701473133111دانشگاه محقق اردبيلي اردبيل26

1060304418246608703608243234111دانشگاه شهيد مدني آذربايجان تبريز27

181202244062453424904594563242111دانشگاه يزد28

فيزیك مهندسی

فيزیك

مهندسی ماشينهای صنایع غذایی

(کنکور سراسری) تا  10چند تا از چارک پایين قبولی های کانون 
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. منظور شده است1 تای دروس  ، 10اعداد کمتر از یك در قسمت چند تا از 



توضيحات-گرایشنام دانشگاهردیف

تعداد قبولی 

های کانونی  

(نفر)

ظرفيت 

رشته

در چند آزمون کانون 

شرکت کرده اند؟ 

(ميانگين)

نمره تراز 

درآزمون های

 کانون

رتبه  در 

1منطقه 

رتبه  در 

2منطقه 

رتبه  در 

3منطقه 

 رتبه ی 

کشوری

ادبيات 

فارسی
شيمیفيزیكریاضياتزبانمعارفعربی

25752244032479610681610533233111بابلسر- دانشگاه مازندران 29

12802443872633411844660463142111دانشگاه اروميه30

89034436139502963263231111دانشگاه مالير31

131002243543960016048944582141111رازي کرمانشاه32

655344337777293232111خليج فارس بوشهر33

65018431114928931772121111سنندج- دانشگاه کردستان 34

51515430833203848172121111شبانهبندرعباس- دانشگاه هرمزگان 35

66021428816491935673131111دانشگاه بروجردي بروجرد36

14902142863703413227859002131111دانشگاه سمنان37

117517426239829996653232111شبانهبابلسر- دانشگاه مازندران 38

760164255239131113693131111زاهدان- دانشگاه سيستان و بلوچستان 39

640174251519851279722121111شبانهدانشگاه سمنان40

94012423140635222711053872231111دانشگاه ولي عصر رفسنجان41

850154220366321024472121111دانشگاه جهرم42

660144216248641228892221111دانشگاه بيرجند43

54074188230121129682131111دانشگاه ايالم44

560214160260041196412241111دانشگاه بجنورد45

1125266222163953727376677564صنعتي شريف1

10352855922700294991825456442دانشگاه تهران2

156045529738694379125435476232اميرکبير3

1150295237533556052143163634464232خواجه نصيرتهران4

8403451368012221864474221دانشگاه الزهرا5

5132649968197170284444231شبانهتربيت دبير شهيد رجايي تهران6

1470224841613876603768223634352221(کرج)تهران - خوارزمي 7

16502548361248710247260234354221دانشگاه صنعتي اصفهان8

186029483511320100854386279914463221فردوسي مشهد9

16502747991365114850295403352211دانشگاه اصفهان10

7402847921462210763320182244121دانشگاه شيراز11

6452646035780407883251111دانشگاه امام خميني قزوين12

89519446920989520882241111دانشگاه قم13

9602844682367913354710182131111مرکز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا14

96026445426325671373242111بوعلي سينا همدان15

51815439223547572332132111شبانهدانشگاه تبريز16

63520439024031707233252111دانشگاه شهرکرد17

7502143892369915226783252142111دانشگاه زنجان18

14902343763128332690823313231111دانشگاه يزد19

18752443662850113073691822132111رشت- دانشگاه گيالن 20

13602043622751224671700203232111دانشگاه شهيد مدني آذربايجان تبريز21

15453143562432611044623343242111دانشگاه بابل22

6772343532688526896697062131111دانشگاه کاشان23

124015435027618699703242111دانشگاه شهيد چمران اهواز24

63318434132498833102122111شبانهدانشگاه کاشان25

10402943392874617001814942122111بابلسر- دانشگاه مازندران 26

680224326437081112871112111دانشگاه سمنان27

ریاضيات و کاربردها

فيزیك

(کنکور سراسری) تا  10چند تا از چارک پایين قبولی های کانون 
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. منظور شده است1 تای دروس  ، 10اعداد کمتر از یك در قسمت چند تا از 



توضيحات-گرایشنام دانشگاهردیف

تعداد قبولی 

های کانونی  

(نفر)

ظرفيت 

رشته

در چند آزمون کانون 

شرکت کرده اند؟ 

(ميانگين)

نمره تراز 

درآزمون های

 کانون

رتبه  در 

1منطقه 

رتبه  در 

2منطقه 

رتبه  در 

3منطقه 

 رتبه ی 

کشوری

ادبيات 

فارسی
شيمیفيزیكریاضياتزبانمعارفعربی

96022431842532268271176322131111دانشگاه مالير28

665174314219541088652121111خليج فارس بوشهر29

54520427638541983932231111دانشگاه بناب30

64016426934365898982121111دانشگاه محقق اردبيلي اردبيل31

11552542683726619544947683231111دانشگاه شهيد باهنر کرمان32

11453842603218617339859282131111شبانهرشت- دانشگاه گيالن 33

15902042573414016415857272132111دانشگاه اروميه34

74022425631259970822121111دانشگاه مراغه35

8601842553442015309882052131111دزفول- دانشگاه جندي شاپور 36

62518422930769896722132111شبانهدانشگاه بابل37

640234196448091143632131111شبانهبابلسر- دانشگاه مازندران 38

845294193368381075311121111سنندج- دانشگاه کردستان 39

6301541873835518565987232111111بهبهان- دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء 40

66032418233555179021009613121111رازي کرمانشاه41

690174168496151291171121111دانشگاه صنعتي سيرجان42

87013413138297957842121111بهشهر-دانشگاه علم وفناوري مازندران43

720275323530797495574344بومي خراسان رضوي --آموزش رياضيپرديس شهيد بهشتي مشهد1

1110031485511687112204139301074362221بومي استان تهران --آموزش رياضيپرديس شهيد چمران تهران2

712346143180989030266588465شيمي کاربرديصنعتي شريف1

5722481312556262094262122شيمي کاربرديدانشگاه تبريز2

51220443415956420192122121شيمي کاربرديدانشگاه اراک3

71914423235665896592232111شبانه--شيمي کاربرديدانشگاه شهيد باهنر کرمان4

5252151514206133334464332آمار و کاربردهادانشگاه تهران1

7301449557433198505565231آمار و کاربردهاعالمه طباطبايي تهران2

6302848819179280904453211شبانه--آمار و کاربردهاعالمه طباطبايي تهران3

73051470412701265874465121آمار و کاربردهافردوسي مشهد4

6352346899245315064263211آمار و کاربردهادانشگاه صنعتي اصفهان5

114527467914894347594262111آمار و کاربردهادانشگاه اصفهان6

55015463919458442093253111آمار و کاربردهادانشگاه امام خميني قزوين7

9252246032128619837515403241111آمار و کاربردهادانشگاه کاشان8

9402844941352517109521864254111آمار و کاربردهادانشگاه شيراز9

76032448230631842723132111آمار و کاربردهادانشگاه يزد10

56015447914447378934246111آمار و کاربردهاغيرانتفاعي علم و فرهنگ تهران11

56042441925922735323242111سنجش آموزشيغيرانتفاعي علم و فرهنگ تهران12

5509438737452936092133111آمار و کاربردهارازي کرمانشاه13

64523435616195865413131111آمار و کاربردهاسنندج- دانشگاه کردستان 14

74521434621893645613231111آمار و کاربردهادانشگاه قم15

104016434428636706153222111آمار و کاربردهادانشگاه شهيد چمران اهواز16

73017434227250692652143111آمار و کاربردهابابلسر- دانشگاه مازندران 17

125024433127675699543142111آمار و کاربردهابوعلي سينا همدان18

72414429217807608453142111آمار و کاربردهادانشگاه تبريز19

64522429213901744393232111آمار و کاربردهارشت- دانشگاه گيالن 20

ریاضی

شيمی

ریاضيات و کاربردها

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

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



توضيحات-گرایشنام دانشگاهردیف

تعداد قبولی 

های کانونی  

(نفر)

ظرفيت 

رشته

در چند آزمون کانون 

شرکت کرده اند؟ 

(ميانگين)

نمره تراز 

درآزمون های

 کانون

رتبه  در 

1منطقه 

رتبه  در 

2منطقه 

رتبه  در 

3منطقه 

 رتبه ی 

کشوری

ادبيات 

فارسی
شيمیفيزیكریاضياتزبانمعارفعربی

6302942623672216919920143131111آمار و کاربردهابهبهان- دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء 21

17551542503221720418867202131111آمار و کاربردهادانشگاه شهيد باهنر کرمان22

550174243442351257601121111آمار و کاربردهادانشگاه جهرم23

104513422733700835252121111آمار و کاربردهادانشگاه محقق اردبيلي اردبيل24

560214209328761143852131111آمار و کاربردهادانشگاه بيرجند25

74518420838371209081009732121111شبانه--آمار و کاربردهارشت- دانشگاه گيالن 26

116021418743685195841014022131111آمار و کاربردهادانشگاه مالير27

53017418540085998322122111شبانه--آمار و کاربردهابابلسر- دانشگاه مازندران 28

5251951954465232نيمسال دوم دانشکده سالمت ايمني تهران1

72516501233891279131475465232نيمسال اول دانشکده سالمت ايمني تهران2

6731666211447887675دانشگاه علوم قضايي  تهران1

83017468118306491024345111پذيرش از خواهران  دانشگاه هنر تبريز1

12301944342640821169648963234111پذيرش از برادران  دانشگاه هنر تبريز2

512349987207198874363231بومي خراسان شمالي --آموزش کودکان استثناييپرديس امام محمد باقر بجنورد1

51219439527098854452222111مجازي--جهانگرديدانشگاه شيراز1

56165590196659655478343دانشگاه تهران1

91016456212746340004243121بوعلي سينا همدان2

6418426334455869713132111شبانهسنندج- دانشگاه کردستان 3

51048624358420516786465دانشگاه علوم قضايي  تهران1

95020421239405272421219062121111قدرت(فردوس)بيرجند 1

101001341533076955122203501307402121111الکترونيک(فردوس)بيرجند 2

106023452324044529754242111شبانه--فتوگرامتريآموزشکده نقشه برداري سازمان جغرافيايي تهران1

66027444919649608693233111شبانه--نقشه برداريآموزشکده نقشه برداري سازمان جغرافيايي تهران2

5151643351055891121111شبانه--ساختمان هاي بتني(مرند)تبريز 3

73517432816563851393131111کارهاي عمومي ساختمان(مرند)تبريز 4

545264340750852121111(خوي)اروميه 1

54021425420456983542131111مجتمع اموزش عالي زرند2

نمره چارک پايين مربوط به داوطلبي است که در يک 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  :چارک پايين 

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

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

کاردان فنی برق

کاردان فنی عمران

کاردانی معماری

کارشناسی چند رسانه ای

آموزش ابتدایی

مدیریت

علوم اقتصادی

علوم قضایی

ایمنی صنعتی

کارشناسی ارشد علوم قضایی

آمار

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

112از دبستان18108سيرجانمقدس حسين1335از تابستان18020تهرانفرزانه اميرمحمد1

58از دوم37999همدانبيك زاده مهراب7636از اول38436تبريزفرح وش فراز2

95از راهنمايي47841الهيجانرمضان پور رضا2337از تابستان47925تهرانمحمدحسيني اميرعلي3

111از راهنمايي57996ساوهعليخاني مرتضي5038از دوم88059تبريزساداتي سارا4

13از آبان77596كرمانشاهماهري جواد5439از دوم107279تبريزفالحي مطلق بنيامين5

46از اول147488بندرعباسزرگرنژاد نيما6740از اول118140تبريزچرمي مطلق صبا6

46از دوم157837يزدزارع هرفته محمدنبي4741از سوم188042تبريزانتصاري طاها7

40از دوم168353آران و بيدگلازاد هانيه1842از مهر238049اصفهانصادقي كليشادي محمد8

57از دوم177642بابلباقرزاده لداري علي2043از مهر247685اصفهانفاطمي سيدپوريا9

19از مهر197510اردبيلنوري احمد5944از دوم298040تبريزاسماعيلي ياسمين10

37از سوم217960جهرمرحمانيان مصطفي1445از تابستان308042شيرازشفيعي سروستاني ارمين11

60از دوم247990اروميهاحمدي اذر گل ارا5346از دوم328013تبريزيعقوبيان زاده سردرودي اميرمحمد12

30از سوم277653اهوازاذرحزين سعيد4347از سوم347798اصفهانستاري سحر13

71از اول327764فريدون كنارشيرزاد عليرضا1548از مهر367871تهرانعاشوري صفت سروش14

26از تابستان347086قائم شهرشوبي اميررضا6149از دوم387714تبريزچوخاچيان احمدرضا15

53از دوم367779آملايماني شاهاندشتي حسين1550از تابستان397840شيرازتابش عليرضا16

127از راهنمايي387642بيرجندعناني اسماعيل6251از دوم447763تبريزطباطباوكيلي اميرعطا17

20از تابستان397453رشتحاجتي نسيم3052از سوم477805مشهدحسين زاده مژگان18

39از سوم427321آبادهنقيب حميدرضا1553از مهر488183تهرانمعمر سينا19

46از دوم458037بابلحسين پورچوبي مجتبي4154از سوم507916تهرانخسرواني كيخسرو20

40از سوم457727آملحسيني سيدعلي اكبر3555از سوم567637مشهدسيدمحمدي سيدوحيد21

16از مهر497632اهوازشيراني ارس1056از تابستان607535تهرانحسيني عرفان22

55از دوم507902گنابادزنگويي محمد1957از تابستان617387استهبانكشفي حقيقي سيدمحمد23

20از مهر537458سنندجپوريا مهرسا5358از دوم637874تهرانزيبايي سيده ارغوان24

23از تابستان547775بابلحسيني سنگ چي سيدعلي2559از تابستان657302تهرانجالليان سپهر25

17از مهر637031اسالم شهرشريفي شايان4560از سوم687458اصفهانجمدي زهراسادات26

23از تابستان777392قمبانشي عليرضا3561از سوم708021تبريزسلماني قراملكي علي27

36از سوم887751شيرازفاطمي جهرمي سيدعليرضا28

82از اول38134قروه درجزينمعصومي محمد1662از تابستان987176تهرانمهدي سروش29

94از راهنمايي47877طبسرمضاني ايمان1563از مهر1017129اصفهانفتاحي اميرمحمد30

18از مهر67383شهرريعباسي عشاق فرزانه1664از مهر1107270تهرانسيفداراالنق محمدحسن31

34از سوم137041تهرانساعي يكتا هانيه1265از مهر1177532تهرانحيدري افسانه32

37از سوم177593آملفضلي محمدرضا2866از سوم1227687مشهدصفايي برديا33

38از سوم327346شهريارموچاني عليرضا3567از سوم1267442تبريزصالح زاده هادي34

61از دوم417496شهر قدسحدادي اميررضا68

(روزانه )تهران- دانشگاه صنعتي شريف --مهندسي برق

37  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 53  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 83  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 167 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر43:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون41: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 102 تعداد قبول شدگان کانون 7442 : (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 نيز13 نفر از تابستان سال چهارم و 12,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان38  نفر از دبستان و راهنمايي ،5 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون21 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها41 : (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 102از 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 سوم1097259مرودشتيكتاپرست علي2621از سوم1416983تهرانعباسي علي1

63از اول1117021اهوازنيكنام ياسمين3022از سوم1657353شيرازحسيني سيدمحمدحسين2

126از دبستان1147522دزفولاحمدي سياه پوش احمد1223از تابستان1697216تهرانمرادي فيروزابادي اشكان3

32از سوم1166794كرمانفدايي نژادبهرامجردي امين5824از دوم1737547مشهدغالمي رحيم4

44از سوم1217323لنگرودعلي اكبرپورشلماني تينا1125از تابستان1787106تهرانعسگري ميالد5

39از دوم1227132بهبهان(ف)فرج پور محسن6926از اول1897114تهرانقهرماني ميترا6

45از دوم1557043شهرياربنيادي ايلخچي اميرحسين3827از سوم2027217اصفهانمعمار نگين7

24از تابستان1597137اسالم شهرعلمشاهي سپهر1828از تابستان2287327تهرانفيروزي كورش8

78از راهنمايي1796995زنجانمقدمي محمدمهدي1529از تابستان2297264تهرانجعفرزاده اصل ميرحامد9

19از مهر1856895شاهرودمظفري علي3930از سوم2387361تهرانپورمشكي رضا10

25از تابستان1877242قمجمشيدپور محمدمعين2431از تابستان2557362مشهدمنصوريان سيداميرعبداله11

31از سوم1906673بابلعطاريه محمدهادي11332از راهنمايي2627013تبريزقشالقي علي12

24از تابستان2776758تبريزفيض الهي مهدي13

44از سوم127349تربت جامجامي االحمدي سارينا33

43از تابستان157041مكاتبه اي(ف)الوان كاريان فاطمه5634از دوم607663بنابفتحي فايزه14

144از دبستان197363فردوسنوين محمدمهدي1935از مهر667759كاشانعدالتي علي15

68از دوم237197دشت آزادگانبتوك خالد4236از سوم687469فرخ شهرربيعي قهفرخي محمد16

68از دوم266820چناراننوا حسين2637از تابستان827214الهيجانرستمي كيسمي حسين17

30از دوم456811مينودشتيوسف زاده متين2438از تابستان847096بناباطهري ارش18

46از سوم556928بهشهركوهي رستمكاليي رضا3539از سوم987572زرقانمحمدي عليرضا19

35از سوم1316586تنكابنقاسم ابادي اميرحسين4540از سوم1076932اراكمحمدي حميدرضا20

(روزانه )دانشگاه تهران--مهندسي برق

131  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 159  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 238  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 458 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر27:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون44: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 55 تعداد قبول شدگان کانون 6983 : (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 11,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان23  نفر از دبستان و راهنمايي ،4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون22 : (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 55از 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

28از سوم2277029اهوازكريمي ارپناهي سپهر5232از دوم2476837تبريزهاشمي سيدامين1

57از دوم2307325بابلعلي گل زاده فاطمه زهرا3833از سوم2907169اصفهانرجبي علي2

14از تابستان2396634ساريداودي ليموني محمدجواد2034از تابستان3006793شيرازناصريان مهدي3

39از دوم2556806همدانپورحسيني احسان3635از سوم3097179درچه پيازاميني والشاني علي4

32از سوم2597046اهوازقصري زاده دزفولي محمدصادق4036از سوم4036593تبريزپوراكبر وحيد5

19از تابستان2606378تهرانعصاره ها پوريا1437از مهر4216734مشهدزواشكياني سعيدرضا6

36از سوم2646606اردبيلخلفي كسري4138از اول4706884تبريزتابان عليرضا7

22از تابستان2686924يزددهقان نيري محمدفاضل2439از سوم4826891تهرانگهرباونگ هليا8

49از دوم2717065بوشهرحياتي يزدان1440از مهر4846834تهرانسترك محمدعلي9

32از سوم2776964اروميهصارمي كوزه گران ايدين1141از تابستان4887405تهرانحقي شايان10

52از دوم2846461نظرآبادحسيني سيدمصطفي1042از آبان4916803تهرانكيان ارثي نسترن11

19از مهر2876860اراكغالمي تينا5143از دوم5056890شيرازغضنفري نصراباد ميالد12

20از سوم2896803بابلكامران كله بستي محمدجواد5344از دوم5066798شيرازبديعي عباس13

18از مهر2966650قمكرباليي بيدگلي فاطمه3845از سوم5147068مشهدصفاتي اميرحسين14

50از دوم3127124رشتحسين پورلسكوكاليه پدرام2146از سوم5176511تهرانبرقي جانيار سياوش15

56از دوم3216712نهاوندحسيني تبار محمدمهدي8647از راهنمايي6186832مشهدهجرتي كالتي محمدامين16

18از سوم3216598اردكانمحمدي احمدابادي عليرضا2148از سوم6246713اصفهانشجاعي شايان17

46از دوم3246844شهرياربيگدلي حسين1949از تابستان6736866شيرازمنتصري محمدمهدي18

108از راهنمايي3306917اراكعبادي سيدعلي6550از اول6776752تبريزواعظي مهراد19

25از تابستان3356891رشتابراهيمي تمرين محمدحسين51

27از سوم3396346كرمانشاهرشيدي سينا1852از مهر1356748كاشانمهندس مجرد مرتضي20

41از سوم3486642شاهين شهرباقري جزي محمدرضا1953از مهر1417217كاشانسعادتدارقمصري سيدمصطفي21

64از دوم1477209ماليرسليماني نگين22

48از دوم307418زرندسماواتي علي2454از تابستان1487022اهوازكردي يگانه23

91از راهنمايي347329طبسمحتشم نيا محمدامين1955از مهر1667020كاشانخياطيان عليرضا24

40از سوم436938شبسترزهتابي شهريار3456از سوم1957001جهرمكارازماي جهرمي حسين25

29از سوم466982زرندمسعودي فايزه السادات1857از تابستان2087121بندرعباسبازرگاني روزبه26

20از مهر486497بوكاننيكزاد اسكندر5358از دوم2096674نهاوندكيان طاهري رضا27

61از دوم656411مياندوآبدروگريان مياندواب محمد2059از تابستان2137010قزوينحاجي فرجي پرنيا28

68از دوم677008مريوانعبدي رايان3160از سوم2176928بابلعاقب اميد29

33از سوم1616205نكاكوثري محمدحسين2661از تابستان2196769خميني شهرفروتن زاده سامان30

11از تابستان2176552كردكوياقاجاني فرامرز3462از سوم2227111كرمانميرحسيني نازنين سادات31

(روزانه )تهران- دانشگاه صنعتي اميرکبير --مهندسي برق

197  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 321  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 517  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 1009 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر41:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون35: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 79 تعداد قبول شدگان کانون 6674 : (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 نيز9 نفر از تابستان سال چهارم و 12,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان38  نفر از راهنمايي ،3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون20 : (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 79از 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

29از سوم5236265نهاوندمولوي رضا3725از سوم6197055تهرانعباسي خمس محمدرضا1

49از دوم5276309اهوازساداتي فاطمه2626از تابستان6526778تهران(ف)مختاري دولت اباد هادي2

51از دوم5336638بندرعباسجراره اميرحسين1327از تابستان6556404تهرانشيخي طرقي زينب3

61از دوم5506863نهاوندقياسي مجتبي1128از مهر8107103تهرانقاسمي معصوم اباد محسن4

19از تابستان5526601اروميهعليزاده كشتيبان احسان1429از مهر9486470تهرانتقوي زادكردمحله علي5

46از سوم5546954آران و بيدگلبرومند حمزه1330از تابستان10046847تهراننيكان پور سارا6

22از سوم5606401كاشمر(ف)جاويدعبدل ابادي اميرحسين1331از آذر10786305تهرانجوادي فريما7

29از سوم5666394اسالم شهرانتظاري حسين1532از سوم11646435تهرانعلي رضايي پشتكوهي روشان8

57از دوم5776815آملسليماني مجد رضا4633از سوم12176395تبريزفخراور امين9

41از دوم5796606بندرعباسذاكري حسن4734از سوم12526645تهرانخسروي اميرحسين10

62از دوم5796376اراكربيعي محمدامين35

41از سوم5816610كرمانرحيمي نژاد حسين3836از سوم3696857بابلغالمپوردهكي اميرحسين11

52از اول6146623كرجمنصوري محمدحسن1937از تابستان3746534اراكعباسي علي12

34از سوم6206714اسالم شهرتقي پورصوفياني علي2038از مهر4066643اروميهعاليي فرد احمدامين13

36از سوم6466442ابهراقامحمدي فرشيد7939از اول4166603دهاقانكاظمي محمد14

33از سوم6576345كرج(ف)محدث سيداميرعلي7040از اول4346916كرجدستجردي زهرا15

27از سوم6616425اهوازموسايي شيرمحمد بهراد6641از دوم4416709مراغهصبرعلي پور رضا16

10از مهر6707017شهرريخالقيان زينب4742از دوم4496692بجنوردفاطمي سيدشهاب17

25از سوم4516454همدانمهيايي رامين18

58از دوم726854بوئين مياندشتخليلي ششجواني علي3943از سوم4696540جهرمزارعي حسين19

18از مهر766279مهريزصانعي امير4144از سوم4726884مراغهرضوان هادي20

73از راهنمايي936899ماه شهرده چشمه علي1645از تابستان4926605رودسرمنافي ابوالفضل21

56از دوم1356481صحنه(ف)كاظمي سيركانه سيدرضا3346از سوم4977022قمرمضان دهنوي محمدامين22

41از سوم2035983تنكابناسعدي محمد1947از مهر5046859كاشانفارسي بهنام23

47از سوم2526266هشتگردذوالفقاري قره بالغ ليال1648از مهر5156474اهوازصالحي كسايي اال24

(روزانه )تهران- دانشگاه علم و صنعت ايران --مهندسي برق

272  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 579  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1164  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 1919 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر34:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون36: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 60 تعداد قبول شدگان کانون 6394 : (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 نيز8 نفر از تابستان سال چهارم و 6,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان33  نفر از راهنمايي ،1 :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 60از 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 سوم8415959كالچاي و رحيم آبادباقرپورليما محمدرضا1218از مهر9256129تهراناقاياني محمدامين1

54از دوم8725920عجب شيرالماسي علي4519از سوم15566091تهراننورمحمدي زهرا2

22از تابستان8996069يزدتقيه عماد2620از تابستان16276189تهران(ف)ميرزايي مبين3

25از سوم9505928يزد(ف)دهشيري مهدي1821از مهر16656521تهران(ف)اسكندرخمسه نسرين4

27از سوم9526183كرمانشاهكرمانشاهي پويا1322از مهر17036011تهراناميري مسعود5

53از دوم9706540گلپايگانخادمي حسين3923از دوم17766373تهرانصابون گر ميترا6

49از دوم9786227اروميهبيتي ايدنلو علي1624از سوم18246440تهرانتهذيبي رژين7

16از مهر9935707قمخان چرلي حميدرضا3925از دوم18426398تهرانمدرس صادقي ايليا8

48از دوم9956295يزدمكي زاده بهزاد26

23از تابستان10065724قمواعظي پور محمدسجاد3127از سوم6326344اسالم شهرمنتظري مهدي9

35از سوم10106247اهوازمحمدي زاده هومن4028از سوم6676755همدانطاهرابادي علي10

49از دوم10176234رودهنخليلي عرفان1429از تابستان7215977ساريسلطان تويه سيده زهرا11

42از سوم10396228ساوهمحمدامري اميرحسين2030از تابستان7366392قماسكندري علي12

34از سوم7536200سيرجانخليلي محمدهادي13

31از سوم1716117شهربابككريم زاده نديكي محمدصالح2531از سوم7695894شهرريزيني محمد14

14از سوم1805683بندر ديرپاريابي فايزه2632از تابستان7746339دارابكرمي شهناني احمدرضا15

29از سوم1866402ميبدناظري اردكاني محمدمهدي4133از سوم8286145سيرجاننژادعليرضايي رضا16

24از تابستان3885819شهريارصادق دستجردي علي اصغر5834از راهنمايي8416273گرگان(ف)ميركريمي سيدبرديا17

(روزانه )تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي --مهندسي برق

388  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 978  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1824  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 3095 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر23:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون31: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 47 تعداد قبول شدگان کانون 6052 : (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 نيز4 نفر از تابستان سال چهارم و 7,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان22  نفر از راهنمايي ،1 :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 47از 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

23از تابستان11336385يزدفيض اردكاني نجمه سادات1834از تابستان2616811اصفهانمهرابي محدثه1

47از سوم11365720اشكذركريمي ميمونه محمدحسين2335از تابستان2817075اصفهانمركبي اصفهاني محمدهادي2

26از تابستان11496180خميني شهرابراهيمي فروشاني ستاره2536از تابستان3927062اصفهانرحيمي محمد3

44از سوم11686444كرمانعامري اختيارابادي حسين3437از سوم4966672اصفهانلطف اهلل خواجو مهدي4

25از تابستان11926037يزدتقديس محمدمعين1838از تابستان6446702اصفهانجواهريان نقاش يوسف5

56از دوم11985789نهاوندسوري رضا3239از سوم7826655اصفهاندهقاني عشرت اباد فرزاد6

42از سوم12025750قزوينخادمي خوباني عليرضا4240از سوم8026488خميني شهرشيخ زين الدين مونا7

24از تابستان12215532قمكرماني محمدعلي6141از دوم8356530بهارستانمهديلوتركماني ارمين8

31از سوم12325872آستانه اشرفيهمهربان رشت ابادي عليرضا2542از تابستان8666930اصفهانمسايلي اميرحسين9

20از مهر12466364يزدموسوي شمس اباد سيدمهدي3443از سوم8806669اصفهانزماني پزوه محمدجواد10

19از مهر12465881اروميهتمرزاده بالكان برهان1544از تابستان9206665اصفهانياريان كوپايي ابوالفضل11

36از دوم12605671بجنوردشهركي اميراحسان2045از سوم9486491اصفهانعطاريان پوراصفهاني حامد12

23از تابستان12826459بروجردزندوكيلي سپهر2346از تابستان12086494اصفهانثروت پور محمدرضا13

39از دوم12976122اهوازگرامي زاده مهديس2047از تابستان13776449اصفهانمهرابي كوشكي هادي14

20از تابستان13006130ورامينتشكري دادگر مصطفي4948از دوم15846024اصفهاناخالقي بوزاني زهرا15

55از اول13055792رفسنجانطالبي پورمحمداباد محمدحسين2249از تابستان20306016درچه پيازتوكلي ديناني احمدرضا16

25از تابستان13386453كاشاندبيرزاده عليرضا4950از دوم21796430اصفهانصادقي محمد17

20از تابستان13446159قمنوروزي حسن ابادي حانيه5951از دوم22336494بهارستانداودي كاشاني ارمين18

37از سوم13726180يزدقوچاني ارمان5752از دوم22676354اصفهانحسين زاده اميد19

34از سوم13745591خرمدرهچراغي محمدمهدي53

23از تابستان13866188نيشابورتقوايي نسب مصطفي1854از مهر5216335خميني شهررضايي محمد20

29از سوم14385596زرين شهرقاسمي كله مسيحي عاطفه3355از سوم5336510خميني شهرابراهيمي خوزاني ناصر21

20از تابستان14835546ورامينمحمودي سرچشمه رضا2156از تابستان5456242خميني شهرمشتاقي مهدي22

26از تابستان14875989نجف آبادامين افشار محسن4457از راهنمايي6786007نائينحقيقي ناييني پارسا23

26از تابستان15065869نجف آبادمحمدي قلعه سفيدي محمد1958از مهر7316530كاشانرضازاده ميراب حميدرضا24

41از سوم15495962اراكعزيزابادي فراهاني احسان2559از تابستان8745822آبادهشيرازي علي25

48از دوم15535882يزدحسيني پور سيدمهدي2260از تابستان8826055شاهين شهرعيدي وندي سجاد26

33از سوم9056363يزدحبيبي اميرحسين27

40از سوم606691تيرانخواجه گيلي ميرابادي علي1661از مهر9376354بروجردثقليني مژده28

24از تابستان3145993زرندتهامي پورزرندي سيدعلي1162از آبان9596394كرمانپورابولي ريحانه29

10از بهمن3166916شوشترحيدري عرفان2563از تابستان10126236نجف آبادخزاييلي نجف ابادي محمدرسول30

22از تابستان3206004خوافخوشگوارنشتيفاني عبداهلل3564از سوم10726244نهاوندرودباري محمد31

30از سوم4795693آبادانقالوند محسن2065از مهر10946266يزدمجرد مجتبي32

23از تابستان6215685ايالمراوك ميكاييل5566از اول11106566اهوازحكيمي پور محمدامين33

(روزانه )دانشگاه صنعتي اصفهان--مهندسي برق

479  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1372  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1584  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 4216 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر30:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون30: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 86 تعداد قبول شدگان کانون 5872 : (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 نيز8 نفر از تابستان سال چهارم و 28,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان29  نفر از  راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون21 : (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 86از 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

25از تابستان10105808كرمانمنصوري بابهوتك مهدي1712از مهر16766207تهرانميرزايي ارش1

17از مهر10436001كرجاحمدي ولي ابادي رامين2113از تابستان18806095شيرازفرهادي محمدحسن2

41از سوم10706025قممحمدي فاطمه سادات14

19از مهر10926167ساوهمنصوري اميرحسين1615از آبان6476443اهواز(ف)دهون دانيال3

18از تابستان7646155كرمانافتخار فاطمه4

21از تابستان1395715صحنهدست افكن يونس5416از دوم7806428بابلسرسيفي عرفان5

15از تابستان2006134ميبدفالح مهرجردي عبدالرضا1517از مهر8806418اروميهايمان بيگي احسان6

49از دوم2056466بافتبني اسدازاد سينا2518از تابستان9596589بابلعسكري نژاداميري علي7

23از تابستان2165950آستاراموحد محمد1819از مهر9736305كاشانشريفي ويدوجي علي8

15از تابستان2245900اسالم آبادغربكاوسي عليرضا2120از تابستان9836041قائم شهرصفرپورقادي محمدجواد9

11از مهر3225620گرگاناصالني محمدجواد2821از سوم9936219جهرمصادقيان جهرمي محمد10

33از سوم4485828تاكستانشيخي اميرحسين1122از دي10085436رشترضايي جوريابي يزدان11

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

105از راهنمايي11766823ملكانكاشفي ملكي محمد258از سوم21266296تهرانعاليي علي1

41از سوم13486011زنجانعلوي كيميا189از تابستان21936018پرديسبابايي علي2

32از سوم14245765ورامينعلي شادي جالل سيداميرعباس1310از تابستان22015776تهرانقرباني پريسا3

34از سوم14406173رودهنقدرتي محمد1911از مهر22396491تهران(ف)بالغي بخشايش شبنم4

18از تابستان23236169پرديسبابايي محمد5

16از مهر5835435تنكابنمعصومي مهدي1612از تابستان24916011تهرانسيف جمالي محمدرضا6

35از سوم6035772تاكستان(ف)مظفرنيكو حميد13

47از دوم6185792رباط كريمساجدي جابلو نيما4814از سوم11746091دزفولطحان نظيف احمدرضا7

(روزانه )تهران- دانشگاه شهيد بهشتي --مهندسي برق

322  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1010  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1676  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 3232 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون23: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 31 تعداد قبول شدگان کانون 5950 : (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 نيز8 نفر از تابستان سال چهارم و 9,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان5 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون18 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 23 : (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 .

(روزانه )(شهيدعباسپور)دانشگاه شهيد بهشتي --مهندسي برق

603  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1424  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2399  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 4493 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر8:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون33: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 23 تعداد قبول شدگان کانون 5776 : (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 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان7  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون19 : (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 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 .
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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 دوم11256212مراغهشكري مهدي5325از دوم13086576تبريزجسوريان عليرضا1

45از سوم11716097مرندقاسمي افشار يوسف4226از سوم13936358تبريزجعفرخاني هادي2

35از دوم12306073اروميهحسين زاده سلطان احمدي پيمان1527از تابستان15366151تبريزامامي پروين3

47از سوم13986486اروميهرضوي خواه فاطمه3028از دوم15366021تبريزقاسمي كلشلو مهسا4

42از سوم14615979اردبيلقاسمي چهل گز عرفان1129از آذر15685779تبريزصفوي خلخالي سيدمهدي5

45از سوم19785339اردبيلجهان ورپيله رود محمد3530از سوم18076667تبريزسعيدمنير عطااهلل6

25از تابستان21766131زنجانالماسي حميدرضا8131از راهنمايي18526070تبريزقنبرزاده عرفان7

23از تابستان21945799ملكانرفيعي ملكي فاطمه2732از سوم19496654تبريزنصرت خواه پويا8

156از دبستان23045403خوينجفي حامد3733از سوم19605838تبريزخدايي هادي9

25از سوم24095334زنجانبابائي قزويني حميدرضا4134از سوم20196370تبريزعلي زاده علي10

66از اول24995560اردبيلاسدي شيشه گران مهدي3035از سوم21376165تبريزعالي عرفان11

19از سوم25895845سنندجقادري اسما2436از سوم24136099تبريزپناهي حسين12

56از دوم25945880جلفااشتري گرگري ميالد3537از سوم24305992تبريزابراهيمي درخشان اميرحسين13

49از دوم26176093ماليرملكي جالل4038از سوم29925845خسروشاهايلغمي خسروشاهي امير14

26از تابستان28025920مرندابوطالبي زنوز ميرحسن3239از سوم30945861تبريزاشرفيان بناب الهه15

31از سوم28895454بنابرستمي عاطفه2440از تابستان32095722تبريزخدايي جوشين هادي16

19از تابستان32825573تبريزداداشي فرخندي سحر17

25از تابستان2146198شبسترطلعتي نظرلو غالمرضا1541از مهر35635710تبريز(ف)حسن پورعظيم حسن18

36از سوم4085912عجب شيررحيميان هروان محمد9342از راهنمايي36675645تبريزشميزي مروديزج زينب19

36از سوم4825916مريوانعزيزي نگين2943از سوم36755736تبريزشيرمحمدي سعيد20

28از سوم5085621نقدهبهرامي گوران اباد حسين2544از تابستان38215886تبريزاخر سجاد21

36از سوم5405539ماكوهاشم زاده عرفان2545از تابستان38285538تبريزاقدم جعفر22

24از تابستان5425517اسكوعيوضي اربط مهديه2446از تابستان41325492تبريزموحدزگلوجه سيدعلي23

10از بهمن6275466شبسترالتجايي صوفياني رضا2147از تابستان46465897تبريزفالح نژادكرداباد محمد24

25از تابستان6345534ملكانحاصلي ابادي پوريا48

(روزانه )دانشگاه تبريز--مهندسي برق

627  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2594  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3821  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 7325 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر32:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون36: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 56 تعداد قبول شدگان کانون 5573 : (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 13,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان29  نفر از دبستان و راهنمايي ،3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون20 : (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 56از 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 سوم22135877شاهين شهرحسن پورمطلق ناديا1810از مهر31986011اصفهانشيرخاني ولداني علي1

21از تابستان23015870خميني شهراشتريان ورنوسفادراني مهدي2911از سوم34955444شاهين شهرمحسني مهدي2

19از مهر24435831خرم آباد(ف)سميعي فرد سياوش1512از تابستان36135986اصفهانارايي نيلوفر3

23از تابستان38255527اصفهانفروغي ابري زهرا4

59از دوم2766451بابلسرمقدسي سيدرضا1913از تابستان39665714اصفهاننجمي فرانك5

32از سوم3316022شهربابكمعصومي اناركي محسن14

20از تابستان6325799پلدختر(ف)چراغي نيا سجاد2115از تابستان16156044رشتجمالدار سعيد6

40از سوم6505806دهاقانيزداني فر علي3716از سوم19315432شهركردقاسمي واناني محمد7

15از تابستان7955730ميبدبيكي ده ابادي محمدحسن3617از سوم21165840شهركردمسعودي مرغملكي حسين8

37از سوم8165231بدره(ف)عبداللهي رضا2318از تابستان21325841نجف آبادخلجي پيربلوطي محمد9

(روزانه )دانشگاه اصفهان--مهندسي برق

795  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2301  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3846  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 7062 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر8:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون27: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 24 تعداد قبول شدگان کانون 5695 : (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 8,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان8 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون21 : (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 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 .
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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 سوم17756198دزفول(ف)ماهي گيردزفولي محمد1217از تابستان8547059شيرازمنتصري سلمان1

29از سوم18285562بندرعباسشمسي عرفان1718از سوم10296366شيرازحسيني كيان2

19از مهر18315916كازرون(ف)سركار رضا2319از تابستان10646842شيرازمهرنوش امير3

66از راهنمايي18625924بندرعباساهلل پرست نجيبه3020از سوم19876075شيرازشاهچراغيان علي4

13از تابستان18785679بندرعباسحسن كمالي فاطمه2221از تابستان30185608شيرازدانش پناه سارا5

31از دوم19216196بندرعباسشاكري فارياب ريوف1922از مهر33535913شيراز(ف)اعتمادي امين6

33از سوم20765404تويسركانبيات محمد3023از سوم34105633شيرازسليمي نبي محسن7

65از اول20905738سيرجانقاسمي نژادراييني علي محمد7824از اول40875518تهرانغفوري علي8

13از مهر21716163آبادهمحمودي عليرضا1325از تابستان41065829شيرازرضايي قطب ابادي محمود9

21از تابستان22075774مرودشتكاظمي كيوان26

31از سوم15815743استهبانزارع محمدرضا10

28از سوم1815835خنج(ف)قايدي عبدالرحمان8727از راهنمايي16016011نهاونديزداني فريد11

34از سوم4075807برازجانكرمي حسن2828از سوم17065799دارابنگهداري احمد12

21از تابستان5445465بافتشهابي نژاد سجاد2729از سوم17106129جهرمافشار علي13

168از دبستان6995310گچسارانامامي حميدرضا2730از سوم17106071مرودشترشيدي مقدم علي14

26از سوم8485347برازجانپاي بست مهدي2431از تابستان17185802جهرمفيروزي فرد دانيال15

14از تابستان8515192قير و كارزينجعفري قيري حميدرضا10032از دبستان17205826بندرعباسكريمي احمدرضا16

(روزانه )دانشگاه شيراز--مهندسي برق

897  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2090  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3777  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 6670 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر20:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون37: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 48 تعداد قبول شدگان کانون 5633 : (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 نيز3 نفر از تابستان سال چهارم و 9,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان16  نفر از دبستان و راهنمايي ،4 :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 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 .
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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 سوم23816019كرجاقايان مشهدي نيما164از مهر28686011تهراناصغري محمدجواد1

19از مهر13645200فرديسكامجو محمدرضا195از مهر15915617يزدكمالي ريحانه2

21از تابستان18126466ورامينبراورده نگين3

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 مهر18805664كاشمرنجف پوراوندري سعيد175از مهر37245564مشهدمحمودي راد علي1

17از آبان3725540باخرزاصغري دشتابي حسين336از سوم7966169كاشمرفدوي وحيد2

38از سوم4175881خوافبخشي مژن ابادي فاروق757از اول8516093گنابادباصري باغ سياه اميرحسين3

19از تابستان5065370فيض آبادتربت حيدريهرمضاني احمدابادي رضا188از تابستان8546862نيشابوردهقان نيشابوري محمدجواد4

(روزانه )مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور مهندسي الکترونيک هواپيمايي --مهندسي برق

2247  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 10292 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر1:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون22: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 6 تعداد قبول شدگان کانون 5460 : (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 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون19 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 22 : (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 .

(روزانه )بومي استان خراسان رضوي (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش)تهران - دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي --مهندسي برق

417  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 854  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 6029 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون28: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 5564 : (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 دبيرستان3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون18 : (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 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

86از راهنمايي17665729رفسنجانكرمي فتح ابادي احمد1825از مهر3386976مشهدصالحي اميررضا1

16از مهر18035563زاهدانسقاب تربتي مهرناز2126از تابستان4357063مشهدفرماني مسعود2

21از تابستان20185392تربت حيدريهرضواني فايزه7427از اول5376922مشهددهقاني محمدصادق3

38از دوم20295732بجنوردنيرومند فاضل2428از دي5836450مشهد(ف)عاطفي زهرا4

16از آبان20335471قمحسني محمدجواد3729از سوم7646642مشهدملكي ابرده سجاد5

26از سوم23325518سيرجانتركي سكنان محمدامين2130از تابستان14776093مشهدغالمي چهكند بهروز6

14از مهر23465547اهوازپيالرام رحمان4331از سوم14936524مشهدعلي خاني سجاد7

41از سوم23785932شاهرودرضواني اميررضا1732از مهر21335879مشهدنوذري امير8

26از سوم24495914بجنورد(ف)الهي حسين3733از سوم23276177مشهدمحمدحسني محمدرضا9

19از مهر25135480فرخ شهرسده رضا2534از تابستان25595583مشهدجليلي محمدجواد10

42از سوم25175866شاهروداقابيكي كيانوش5535از دوم26416045مشهدبهرامي متين11

16از مهر25545706كاشانرمضاني ميثم3236از سوم28795772مشهدصفرزاده علي12

16از مهر29725837مشهدنيك پيام مهيار13

19از مهر2735959طبسموسويان سيدعلي رضا1537از آذر30805589مشهدخبازسيرجاني سعيد14

32از سوم5655740رودانصفرپور عليرضا4038از دوم31875207مشهدشريفي فايقه15

29از سوم5895635فردوسشكرگزار سجاد1539از تابستان33595819تهرانقاسم زاده پيله رود علي16

39از سوم5925556سمنانشريفي برابادي متين6640از دوم36715757مشهدصباغي مهسا17

39از سوم6095797خوافمجددي مهرابادي احمدرضا1341از آبان38915275مشهدفارسي خاوري صفورا18

17از مهر6155388دولت آبادتربت حيدريهمحموديان ميالد2142از تابستان40025784مشهدقااني بامي سيدمحمدجواد19

46از سوم6345846تربت جاماله دادي هزارخوشه اميرحسن1743از مهر40875773مشهدعرفانيان اميدرضا20

16از آبان6645304فريمانكدخدا حامد44

24از دوم6835421ايرانشهرنظري محمدصالح3445از سوم10885951كاشمررمضاني فاپزه21

55از دوم6885733بردسيرمظفري غربا علي4146از سوم11366183سبزوارفايزيان حامد22

30از سوم7295180شيروانكيوان معين1547از مهر15015835نيشابورازاده اميررضا23

48از دوم8405765بافتسلطاني نژاد محمدرضا1948از تابستان15536212گنابادصادقي محمدرضا24

(روزانه )مشهد- دانشگاه فردوسي --مهندسي برق

688  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2378  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3359  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 7075 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر25:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون30: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 62 تعداد قبول شدگان کانون 5583 : (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 نيز16 نفر از تابستان سال چهارم و 7,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان24  نفر از راهنمايي ،1 :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 62از 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

24از تابستان19755738شهرريعسگري وند مريم133از مهر11785743اهواززهري فريمهر1

18از مهر19955686بجنوردرحيمي فهيمه124از مهر17446048كرجبساك الهه2

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 مهر28045396كرج(ف)ندرلي مهرداد2312از تابستان36825678تهران(ف)نظري فر شهاب1

45از دوم30845312قزوينماليي اميرحسين1513از تابستان48985491تهراننصرتي محمدباقر2

22از تابستان30905307قممرادي فرج مهدي3414از دوم50795839تهران(ف)مظفري سيدسينا3

15از تابستان31555407شهرياررسول نيا محمد2315از تابستان51775426تهرانبناييان عليرضا4

21از تابستان31845248شهريارنظري فاطمه1516از سوم54025686تهرانرحيميان عرفان5

39از سوم33305702كرجابراهيمي عليرضا517از آذر55115549تهراننعمتي اناركي ارين6

16از مهر33305543كرجسمندري حديث18

12از مهر33745135كرجسليمي نژاد صدف2919از سوم17805695الوندبرخورداري فاطمه7

50از اول35756022گلپايگانعليرضايي عليرضا2420از سوم19935933قزوينشميراني فرزين8

38از سوم20315879اسالم شهرفالح علي9

51از دوم8975920پاكدشترجبي دانيال3321از سوم20456093اسالم شهرقادري سعيد10

18از مهر9395516كرجشيرين شهرك فرد پوريا5622از دوم24135736كرجشعباني مفرح علي11

(روزانه )تهران - (س)دانشگاه الزهرا--مهندسي برق

1975  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 6555 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر0:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون16: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 5 تعداد قبول شدگان کانون 5686 : (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 نيز3 نفر از تابستان سال چهارم و 1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون16 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 16 : (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 .

(روزانه )قزوين - (ره)دانشگاه بين المللي امام خميني--مهندسي برق

3330  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 5402  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 9749 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر11:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون27: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 23 تعداد قبول شدگان کانون 5407 : (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 6,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان11 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

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

 آزمون برنامه اي 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 .
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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 سوم30185638اهوازعباده اهوازي بهمن316از سوم18525956اهوازبروايه سينا1

61از اول30585461دارابكشتكار مهدي137از آبان24095758اهوازعزيزي عارف2

15از مهر33955376اهوازميناپور علي رضا218از تابستان25205454دزفولمهران فر سعيد3

18از دوم28685852اهوازارام مصطفي4

31از سوم8725342شوشترجعفري زهرا1449از راهنمايي29165602دزفولقشنگ زاده محمد5

24از تابستان10155535شوش دانيالفاضلي اصل سيدقاسم10

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان34115387دارابحيدري محمدعلي303از سوم40065500شيرازحقيقي مجتبي1

20از سوم6535561خرم بيدطاهري عقيل404از دوم20435730المردهاشمي زاده سيدعليرضا2

(روزانه )(محل تحصيل اهواز)دانشگاه صنعت نفت --مهندسي برق

872  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3058  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 9461 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون38: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 12 تعداد قبول شدگان کانون 5454 : (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 

.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 ،1 :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 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 )بومي استان فارس (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش)تهران - دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي --مهندسي برق

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون28: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 4 تعداد قبول شدگان کانون 5500 : (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  نفرنيز1  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون19 : (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 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 .

 14 



شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

163از دبستان5175884اهرسليم النفس عليرضا253از تابستان27225451ميانهعباسي عليرضا1

38از سوم8845537آذرشهرصادقي پيرچوپان علي اصغر4

62از اول4945407آذرشهرحسين زاده شيرامين رضا2

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان7345472شوش دانيالزغيبي نيا امين375از سوم28955751انديمشكزيدي محسن1

23از تابستان10025149مسجدسليمانفرجي كاه كش محسن246از تابستان31175513دزفولشاور علي2

18از مهر12425662نجف آباد(ف)حاتمي كاكش علي107از تابستان34965297بهبهانيزدان جو احسان3

19از مهر13075314دشت آزادگانالعارضي رضا8

23از تابستان5875634انديمشكحبيبي الياسي محمد4

(روزانه )بومي استان اذربايجان شرقي (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش)تهران - دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي --مهندسي برق

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

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون72: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 4 تعداد قبول شدگان کانون 5451 : (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 نيز1  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 2  نفر از دبستان ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون22 : (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 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 )بومي استان خوزستان (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش)تهران - دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي --مهندسي برق

1242  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3117  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 11464 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر1:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون21: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 5314 : (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 5,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون20 : (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 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

34از سوم27475935بندرعباسدمي زاده صادق1211از تابستان41295554شيرازشاه چراغيان عرفان1

51از دوم27765718مرودشت(ف)زارع نژاد محمدرضا1312از تابستان41575407شيرازظهرابي علي اكبر2

24از تابستان28545667خرم آبادكاكولوند عباس2013از سوم42325180شيرازاستخري منا3

30از سوم29395697رفسنجانشهاب الديني پاريزي سجاد1514از آبان43265101شيرازصفدري علي4

135از راهنمايي29965811ماليررضايي محمد1715از تابستان45565890شيراز(ف)اهن چين محمدامين5

21از سوم31385278بندرعباسميرطبا محمد1316از مهر46205626شيرازكياني ارمان6

24از تابستان32105116كشكوئيه رفسنجانجدي محمد1617از سوم48345133مشهدحسينقلي زاده جوزان سعيد7

12از مهر50485391شيرازمحسني محمد8

19از مهر3105810آبداناننادي اميرحسين1718از تابستان52005491شيرازمهران فرد كامياب9

29از سوم10415157جممحمدي مهدي19

30از سوم10555110ميناب(ف)وثوقي بهمني شايان2420از تابستان26535442جهرمصالحيان عليرضا10

(روزانه )دانشگاه صنعتي شيراز--مهندسي برق

1041  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2996  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 5048  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 8808 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر9:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون27: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 25 تعداد قبول شدگان کانون 5180 : (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 7,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان8  نفر از دبستان ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

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

 آزمون برنامه اي 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

20از تابستان43215479كاشانروحي عليايي ميثم1514از مهر57675469اصفهانعليدادي سليماني اسماعيل1

16از مهر44394885فارسان يداللهي كيانوش15

19از مهر44545260دليجانيوسفي محمدمهدي1716از آبان7436288كاشانرحيم زارع احمدرضا2

37از سوم45415389آران و بيدگلمسجدي اراني حسين1917از مهر16985652كاشاناسماعيلي طاهري اميرعلي3

26از تابستان46615244نجف آبادفاتح محمدامين1518از مهر18216059آران و بيدگلپورجعفري سعيد4

16از مهر48805225كاشانولي پورفرد مهدي4219از سوم23556021كاشانابراهيمي سيدمرتضي5

33از سوم49075211زرين شهررستمي مهدي2920از سوم25085812كاشانفرجي زهرا6

18از مهر52405309كاشانشوفرپور عليرضا2521از تابستان27885626كاشانفرزين پارسا7

45از دوم54115316كاشاننوروزي نشلجي ميثم2422از تابستان28395576قممحموديان اميرحسين8

20از تابستان31505349مباركهاميني محمد9

40از سوم10355673تيرانخواجه گيلي اكبر2923از سوم33565497آران و بيدگلعلي اكبرزاده منصوره10

37از سوم15915539داران(ف)زماني حامد1124از دي33565370كاشاننوروزپورمقدم بيدگلي محسن11

30از سوم26554834زارچاسايش زارچي محمدحسين3425از سوم35235529آران و بيدگلارشادي محمدرضا12

17از مهر41575283كاشاناشنويي فاطمه13

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 دوم9215364سراوانوظيفه خواه صادق133از مهر1186552چابهارحسيني سيدساسان1

54از دوم9345539سراوان(ف)جمشيدزهي مصطفي234از سوم7545343ايرانشهررستمي احمدرضا2

(روزانه )دانشگاه کاشان--مهندسي برق

1591  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4661  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 13292 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر10:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون25: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 27 تعداد قبول شدگان کانون 5283 : (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 نيز10 نفر از تابستان سال چهارم و 5,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان10 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون19 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 25 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها : چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 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 .

(روزانه )بومي استان سيستان وبلوچستان (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش)تهران - دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي --مهندسي برق

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

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون32: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 4 تعداد قبول شدگان کانون 5364 : (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 دبيرستان3 :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 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 .
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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 تابستان34415858قزوينطاهرخاني شقايق633از دوم45215740تهرانمنصوري روشتي مبينا1

54از دوم39575339كرجحسن زاده فايزه4

18از مهر32505398بجنوردنودهي غزاله2

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم38955410جويباررضواني ثاني جويباري علي2520از تابستان11056018قائم شهرگرگاني فيروزجايي علي1

10از تابستان41025324ورامينمحمدي سيدحامد2521از تابستان16655732نوشهرطيبي محمدمهدي2

19از مهر41415260كرجگودرزي سيدمحسن4422از سوم17455586ساريايزدي المشيري محمدمهدي3

48از دوم44585328بجنوردرحيمي عليرضا2323از تابستان19605677نوشهرعلي جاني تالبني سعيد4

8از آبان45414945كرجرحمتي كيا مرجان1924از تابستان25505780قائم شهراوالديان محمد5

33از سوم46175100ساريجمشيدي كوهساري فاطمه2425از تابستان27025354قائم شهرمجيدي قاديكاليي كيميا6

25از تابستان46345383كاشمراحمدي محمدرضا2426از تابستان28525726بابلميرزازاده اسبو فرزانه7

37از سوم48025709بابلمصطفي نژاد عليرضا5327از دوم29585875بابلسرعارفي راد بهنوش8

33از سوم48395605قائم شهرجوادي عليرضا4228از دوم31106754سارينيك زاد عليرضا9

35از سوم48845372رودهن(ف)حسيني قمي زهراسادات3729از سوم31125682نوشهرحيدرزاده مقدم حميدرضا10

29از سوم50975237اسالم شهرقابلي نوري سپهر3830از سوم32225502ساريرجبي وندچالي موسي11

43از دوم50975205آمل(ف)نوايي موخر حسين2631از تابستان33455439رودهنشكوري محمدجواد12

119از راهنمايي51485424رودهنخالقي رضا2032از سوم34215141ساريمعصومي فاطمه13

21از تابستان34795222بابليوسف زاده چاري محمد14

53از دوم7584854عباس آبادنيك كار اميرحسين6233از اول35715675بابلحسنجاني ديوكاليي ابوالفضل15

37از سوم9465705بندپيحسن زاده كامي زهرا4334از سوم36485650سارياسفندياري كاليي زكيه16

33از سوم10864854حسن كيف/كالردشت اهنگري اميررضا2435از سوم37435590قائم شهرحزنيان حامد17

40از سوم12575254شهر قدسعلياري قرجه قيايي فرزاد1836از تابستان37634916قائم شهرمختاري سيده كوثر18

33از سوم14105303شهريارسيدعباسي سيداميررضا1737از مهر38124959رامسرامين صالح محمد19

12از تابستان14865300نكااسفندياري علي38

(روزانه )(دکتر شريعتي)دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران --مهندسي برق

3441  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 4521  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 10726 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر2:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون37: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 6 تعداد قبول شدگان کانون 5339 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه 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 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان2 :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 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 .

(روزانه )دانشگاه صنعتي بابل--مهندسي برق

1410  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4541  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 13080 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر23:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون33: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 44 تعداد قبول شدگان کانون 5254 : (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 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز3 نفر از تابستان سال چهارم و 12,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان22  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون19 : (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 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 .
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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 دوم43215470همدان(ف)نوريون محمد2316از تابستان72835209تهرانمحمداصغري رامين1

27از سوم44355365همدانخوش بخت سجاد17

19از سوم47235120همدان(ف)ثابتي صالح سروش3318از سوم12725809همدانبهرامي رضا2

20از تابستان48845475ساوهخادمي فرد سعيد1419از مهر14665558همدانصدفي محمدمجتبي3

39از سوم50015435همدانسيدي حسين1620از سوم23755406همداننظري جالل محسن4

43از دوم50695639همدانحسيني سيداميرحسين3521از سوم27826052همدانمشايخي پور محمدرضا5

18از مهر50695260همدانعباسي مهدي4322از دوم28565619همدان(ف)صاحبان ملكي ابوالفضل6

23از تابستان54225086قمدهقان فريبا4023از دوم32815655همدانكهيايي كيانا7

49از دوم56585146همدان(ف)عبهري صبا2724از سوم35265291همدانفرجي علي8

28از سوم57644970همدانسماواتيان اميرسينا2925از سوم35635238همدانمنوچهري نويد9

43از دوم35695194نهاوندنوابي سعيد10

30از سوم8635680اليگودرزموسوي سيدمهدي4126از سوم36145556همدانتكرلي رضا11

26از تابستان8995155ساوهاميرسيافي پوريا4327از دوم38755072همدان(ف)حقيقت طالب عليرضا12

55از دوم13765093شوش دانيالچنانه احمد1228از مهر39055539همدانخدابنده لو اميرحسين13

22از تابستان15914887بيجار(ف)ذوالفقاري فاطمه5929از دوم40415603ساوهخادم حسين14

41از سوم19765123ماليرزندعباس ابادي علي3330از سوم42895265همدانحسين ابادي عرفان15

(روزانه )همدان- دانشگاه بوعلي سينا --مهندسي برق

1591  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 5001  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 14282 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر22:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون32: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 31 تعداد قبول شدگان کانون 5146 : (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 نيز3 نفر از تابستان سال چهارم و 5,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان22 :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 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 .
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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 سوم42205989يزددهقان بنادكي نويد6023از دوم55876051مشهداسيابان عنبراني عليرضا1

22از تابستان45045791يزدرفيعي عقدايي حميدرضا2424از تابستان62625151اصفهانكالنتري محمدصادق2

22از تابستان45705642يزدجعفري ندوشن ميالد1425از مهر63754930شيرازپارسايي سعيد3

26از تابستان46255328فرخ شهراسالمي زاده محمدجواد2426از سوم69915689شيرازاهن فشار مبين4

31از سوم48395650يزدعسكري فر محمدعرفان1027از مهر71085061شيراز(ف)پروتا حبيب5

17از تابستان48654921كاشمردري عليرضا1428از مهر71325381اصفهاناميني علي6

26از سوم49045450يزدمدرس محسن1529از مهر74945224شيراز(ف)كريمي محمد7

37از سوم49115256يزدناصري خبر پويا2830از سوم76885144شيرازمظلوميان فاطمه8

11از بهمن49205374ني ريز(ف)شاميري محمدهادي31

17از آبان49405074گلپايگانزينلي مهدي3532از سوم11726293يزدخيرانديش اميرمحمد9

39از دوم50695281المردمنصوري مهدي4633از دوم16345839يزدكردگاري ارش10

31از سوم50755339يزدپاك سرشت علي2234از تابستان26735500يزدزارع زرديني اميرحسين11

23از سوم52274838تفتشباني گلويك محمدكاظم1235از سوم27455610اردكانافشاني اميرحسين12

27از سوم52685195يزدصوفي نژادسرجمعي محمدنويد5336از دوم30455646اردبيلشكوهيان احسان13

38از سوم54175511يزدنايمي محمدحسين2437از تابستان31005687يزدسالكي اميرمسعود14

19از مهر55065244آبادهافضلي سيدمرتضي2438از تابستان33955839يزدغالمي بنادكوكي علي15

13از دي34415163انار(ف)ناجي محمدابادي زاده محمد16

14از آبان9155176يزدتفكري بافقي حميدرضا1839از مهر36655968آبادهشاه ولي محمدهادي17

16از مهر13334694ياسوججعفري بهمنياري سيدرضا2640از سوم40045494يزدعاليي يزدي سيدمحمد18

29از سوم14964847خرم بيددهقان رضا6041از اول40175259ميبدمالصادقي ركن ابادي محمدباقر19

17از مهر17175245ابركوهاخالقي ابرقويي فهيمه2542از تابستان40225198نائينعباسي نصرابادي زينب20

108از راهنمايي20924965مهريززارع زاده مهريزي عليرضا4743از سوم41175104يزدياوري محمد21

21از تابستان41295042يزدزارع شاه ابادي مسعود22

(روزانه )دانشگاه يزد--مهندسي برق

1717  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4920  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 7494  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 14165 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر21:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون28: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 44 تعداد قبول شدگان کانون 5151 : (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 نيز12 نفر از تابستان سال چهارم و 10,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان20  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون19 : (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 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 .
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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

30از سوم30945019شاهرودحيراني سجاد254از تابستان43215428مشهديزدان منش محيا1

65از دوم35235299قوچانرحماني عليرضا585از دوم44545368مشهدكاخكي پونه2

15از آذر49105145مشهدبنايي صادق3

40از دوم10715433سرايانرضايي محسن6

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 مهر48065249قممهرجو محمدرضا3211از سوم67025407تهران(ف)جامع اصل شايان1

19از مهر48395480قمميرباقري جم زهرا1312از تابستان69715257تهرانچمني سهند2

19از تابستان50654967قماحمدگل فاطمه2713از دوم76605082تهراندستجردي زهره3

33از سوم51715469قماژدري علي1514از تابستان79035293تهرانجدي اراني سيدمحمدحسين4

21از تابستان51794911شهرريقنبريان سرود مرتضي2015از تابستان81834956تهرانخاتمي كلخوران سيدمصطفي5

54از دوم55275394قماخالقي ساوجبالغي فاطمه3916از سوم84955158تهران(ف)اطيابي سيدمحمد6

18از تابستان61765407اسالم شهرهوشمندي حيدرپور عليرضا8917از راهنمايي88045329تهراننعمتي ميالد7

20از تابستان14675336رباط كريمحيدري كردكندي حسين1618از مهر32975189قماميري علي8

21از تابستان19825085اسالم شهر(ف)جعفري يركي فريدون2219از تابستان39365432قمسليماني محمدجواد9

23از تابستان23474844كرج(ف)هادي نعمتي سيدحسن920از مهر43425359قممحمدي ونديش مهدي10

(شبانه )مشهد- دانشگاه فردوسي --مهندسي برق

4454  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 10259 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون38: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 7 تعداد قبول شدگان کانون 5019 : (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 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان4 :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 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 .

(روزانه )دانشگاه صنعتي قم--مهندسي برق

1982  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 5527  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 8495  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 15987 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون26: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 21 تعداد قبول شدگان کانون 5085 : (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 10,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان5  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون18 : (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 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 .
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

15از مهر57205114مرودشتجاويدي السعدي پوريا2424از تابستان87954706جيرفتبهادري مهدي1

31از سوم57345395يزدشفيع حسيني محمدسعيد2325از تابستان95744847شيرازحقيقي اميرحسين2

8از تابستان58834598كرمان(ف)زماني پيرمرادي محمد1926از سوم97304875زرقان(ف)جعفري رضا3

21از تابستان60705395كرمانكاربخش راوري عليرضا27

13از تابستان61215052مرودشتمهدوي زهرا3228از سوم16805735كرمانبي باك محمدمهدي4

28از سوم63005224سيرجانروح االميني محمدمهدي2829از سوم17165999كرمانمتقي پيشه عليرضا5

36از سوم63565185كرمانصفوي مهدي2530از تابستان24495662كرمانملك پورافشار رامتين6

17از سوم63654820كرمانيزدان پناه اميرحسين1631از مهر27175453كرمانكرماني نژاد علي7

19از سوم64994623آباده(ف)كريمي ابوالفضل2132از تابستان28855228كرمانفضل ابادي علي8

27از سوم67564757كرماننژادحيدري پور محمد1933از تابستان28955361كرمانشجاعي علي9

34از سوم70125903كرمانرحمتيان علي1834از تابستان30035903كرماننگارستاني دانيال10

11از آبان70804824كرماناسحقي مسكوني فاطمه5535از دوم34115614كرمانبرومندفر علي11

8از اسفند71504736رفسنجانحسني كبوترخاني محمدعلي2136از تابستان35295485كرمانصادقي نژاد عماد12

39از سوم35995424كرمانانجم شعاع محمد13

46از سوم4365612بردسيررسولي عليرضا6137از راهنمايي41965447بندرعباسدانشورمينابي علي14

19از مهر9785268مهريزدهقان منگابادي محمدجواد638از بهمن42125238كرمانمحبي ايليا15

42از دوم13045353شهربابكاحمدي محمدحسين4339از دوم43094933سيرجانبيگلري مهدي16

91از راهنمايي13585398مينابجهانگيري اميرمحمد1440از مهر47545150كرمانخسرويان سروش17

25از تابستان14335286زرندمحمدي فاطمه1141از مهر47954590سيرجانعبداله پور هادي18

18از سوم14425508بافت(ف)اميني زاده رضا1842از تابستان48255453كرمانعاليي محمدامين19

17از سوم17885202زرندمنصوري بابهوتك علي2343از تابستان48455282كرماندهقاني قناتغستاني محمد20

26از سوم18745344شهربابكجعفري كنگي اميرحسين2644از سوم48535613كرمان(ف)دريابيگي سليمي فاطمه21

45از دوم19385342شهربابككافي دانيال1645از مهر53085056المردرضايي حامد22

17از تابستان19434627ايرانشهرسروراني بهرام2846از سوم56345142كرمانخان ميرزايي بهزاد23

(روزانه )کرمان- دانشگاه شهيد باهنر --مهندسي برق

1938  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 6121  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 9574  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 17345 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر23:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون26: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 52 تعداد قبول شدگان کانون 5052 : (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 نيز9 نفر از تابستان سال چهارم و 14,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان21  نفر از  راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

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

 آزمون برنامه اي 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 

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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

35از سوم80575148تبريزعيوضلو عطيه5916از دوم53355417تبريزرنجبريه ميالد1

25از سوم82115146تبريزاراد علي4717از دوم54525381خسروشاهجاويد نيما2

45از دوم82595386تبريزستاري بهنام1218از تابستان55775942تهرانبهلولي اسكويي علي3

14از تابستان83404793تبريزلطفي امير6219از دوم58835359تبريزصمدي مهديه4

23از سوم85765110تبريزعليزاده بي پناه وحيد3420از سوم61565185تبريزجباري برهاني محمدعلي5

13از مهر61615524تبريزعلمي خواه قيصريه علي6

33از سوم47035154خويكريم خاني سهند4421از دوم63245586تبريزرجب زاده عليرضا7

39از سوم69165283مرندشكراني محمد922از مهر65685333تبريزميرزااقاالر اميرمحمد8

125از دبستان87675021جلفافكورعلمداري سجاد3223از سوم67905786تبريزجنت دوست علي9

117از راهنمايي87914763جلفاعباسي ساالر2824از سوم70154924خسروشاه(ف)اجاللي خسروشاهي محمدرضا10

52از اول105205050مرندفاتحي اميرعطا2325از سوم70755394تبريزحسين اوغلي زراعتي علي11

31از دوم71625414تبريززنجاني نفيسه12

50از دوم9675624بستان آبادباقري اقبالغ اشكان1626از سوم73935199تبريز(ف)محمدپوراوان وحيده13

22از تابستان18744811آذرشهرفرجزاده تيمورلويي امين8327از راهنمايي74334841تبريزكنگري رضا14

53از دوم30155592اسكونبي زاده اسفنجاني مجتبي3328از سوم79285513تبريزسيفي وحيد15

19از مهر35734803خسروشاه(ف)چادرشبي خسروشاهي محمد29

(شبانه )دانشگاه تبريز--مهندسي برق

3015  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 8791  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 8057  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 16857 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر23:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون40: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 31 تعداد قبول شدگان کانون 5021 : (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 نيز3 نفر از تابستان سال چهارم و 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان20  نفر از دبستان و راهنمايي ،3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون17 : (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 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 .
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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 تابستان59075344قمنادعلي سيدفتاح2512از تابستان60345445تهرانحسيني سيدمحمدمهدي1

93از راهنمايي63995267قمملكي راد فاطمه2113از تابستان60435392تهران(ف)زارع بيدكي سينا2

45از سوم65485672آران و بيدگلخموشي بيدگلي محمود1614از مهر90435079تهرانافشاري علي3

16از مهر66575053قمشيخان محمدحسن1715از مهر107595019تهران(ف)رفيعي فايزه4

24از تابستان69695099كرجزماني نيا معصومه16

17از مهر70894983قمعرب پور فاطمه1717از مهر26105374قمتكيه نژاد مهسا5

33از سوم83704731قمهندي محدثه2618از سوم28505344اسالم شهرنجفي مرتضي6

23از تابستان36715281قمزينتي مراد محمدمهدي7

41از سوم25655523فرديسخدادادي سيماني محمدرضا4819از دوم37695419قمخداپرست رضا8

30از سوم28035361مالردشفيعي عليرضا2420از تابستان41775243قمجامه بزرگي محمدباقر9

15از مهر32904963خدابنده(ف)كرمي زهرا2021از سوم44255254قماذرنوش محمد10

22از تابستان53065006محالتسراجه سعيد11

(روزانه )دانشگاه قم--مهندسي برق

2803  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 6657  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 9043  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 20501 : (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 5053 : (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 نيز6 نفر از تابستان سال چهارم و 7,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان7  نفر از راهنمايي ،1 :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

69از راهنمايي59165021اهوازطهماسبي زينب1718از مهر89205161شيرازحقيقت حميدرضا1

14از مهر59855092اهوازافروز علي19

16از مهر60095121اهواز(ف)پريشاني فروشاني ثريا4620از سوم29755791دزفولاسدي مشكال مهسا2

32از سوم61125218اهواز(ف)تاجميري گندايي محمدحسين5021از دوم33745678اهوازاكبري عرفان3

38از دوم61715234اهوازفروزان مهر فاطمه1322از سوم33845617اهوازكاه كش مهدي4

25از تابستان62715292فراشبندهوشيار علي4823از دوم35665268نورآباد ممسني(ف)احمدي شهاب5

20از تابستان63285114اهوازچاوش علي1524از مهر38645370اهوازداودي محمد6

20از سوم63604955اهوازرنج برشها محمدرضا1825از سوم40225461اهوازشوشتري پوستي محمدمهدي7

13از مهر63915054اهوازنويدي نساج بهنام3826از دوم40535604اهوازقناددزفولي سپهر8

10از آبان67565332اهوازحديدزاده معين2627از سوم40795612اهوازقرباني علي9

14از سوم69055674اهوازماليي زماني عليرضا3928از دوم44225296اهوازعيسوندصادقي احمد10

18از مهر44815219اهوازيزداني مبين11

37از سوم11315558ماه شهرترحم شهريار2529از سوم47495410اهواز(ف)سمندي زاده محمدحسين12

32از دوم14004948رامهرمزنوري زاده بهنود830از دي47595103اهوازقايدي بارده فاطمه13

24از سوم15995214دهدشت(ف)غزالي اصل احمدرضا3431از سوم51485354اهواز(ف)خاني سوالري سعيد14

21از تابستان19005040لردگاننوروزي مصير علي1432از مهر53105455بروجردهمتي پريا15

52از دوم19865190ماه شهرزماني پور مهدي2533از تابستان55275292اهوازحميداوي راضيه16

71از راهنمايي21115114اميديهقنواتي محمدجواد2334از تابستان59114826دزفولبهره مال ياسين17

(روزانه )دانشگاه شهيد چمران اهواز--مهندسي برق

1986  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 6171  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 17425 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر20:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون28: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 35 تعداد قبول شدگان کانون 5114 : (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 نيز9 نفر از تابستان سال چهارم و 5,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان18  نفر از راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون17 : (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 35از 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

27از سوم58166028گرگانزنگانه محمدحسن1418از آذر54395339تهرانمقدسي جوبنه اميرحسين1

42از سوم60824864تنكابنغالمي محمدجواد19

37از سوم61625290نورفرهادي فربد2320از سوم13355706رشتحسني دورودخاني بيتا2

25از تابستان63565096بندرانزلييعقوبيه مقدم مجيد1921از تابستان23865578رشتعباسي رنجبر رضا3

38از سوم66655077رشتمحمدي پسيخاني مهرشاد1522از تابستان23895238الهيجانيكتامرد حامد4

49از دوم24495543رشتميربلوكي ارغوان5

62از دوم7235495فومنحجتي ذوالپيراني سيدعلي2023از تابستان35755326تنكابنحسن نژاد رضا6

30از سوم12555517ماه شهرشيرازي سيدرضا2124از تابستان37795430رودسرزيوري محمدمهدي7

50از دوم12815483رودبارمنجيلحسيني تكليمي سيدمرتضي5825از دوم41225171چالوسسلطان كريمي نسترن8

18از تابستان12985146فومناميدي جيردهي رضا5726از دوم43215452رامسرپوده دخت مهدي9

35از سوم14045078شهر قدسقراگزلو محمد3427از سوم46395604رشتبصيري روانبخش ويشكايي عرفان10

20از سوم14804901جيرفتدريني اميررضا3428از دوم47035149چالوسنساج محسن11

45از سوم14835176مينودشتاذرگون محمد4329از سوم50655310الهيجانحجام پور فاطمه12

39از سوم15914998فومننجفي چكوسري ارين2630از سوم53835261رشت(ف)يوسف نژادمياندهي اطهر13

48از دوم16826437تنكابنباقرزاده مهرداد4131از سوم54065135رامسرشريعتي مقدم حسين14

17از آبان17794878فومنميثمي فومني علي732از تابستان54525213رشتعظيمي سيده مطهره15

17از مهر17945079سلطان آبادسبزوارداوري سهيل4933از دوم54995296لنگرودمرادمند اذرين16

43از دوم18805191ايرانشهرخاني رشت ابادي محمدعلي3634از سوم55585723رشتسيداموزنده سيدموسي17

(روزانه )رشت- دانشگاه گيالن --مهندسي برق

1779  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 5558  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 15591 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر24:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون33: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 36 تعداد قبول شدگان کانون 5096 : (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 نيز3 نفر از تابستان سال چهارم و 7,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان24 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون20 : (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 36از 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

52از راهنمايي74094813كرمانشاه(ف)چقاميرزايي اميرحسين4012از دوم22205772كرمانشاهويسي عليرضا1

45از اول78135441كرمانشاهسوداوي محمدحسين3713از سوم23555999كرمانشاهمحمدي محمد2

11از مهر86104924كرمانشاه(ف)صيدي مجد هومن1614از تابستان33045187كرمانشاهاميريان سمانه3

25از سوم87494962كرمانشاهمحمدي احمدوندي سارا2215از تابستان38345320كرمانشاهنادري سهيل4

24از تابستان93974784كرمانشاهسليمي اميررضا3716از سوم47435415كرمانشاهمرادي محمدباقر5

27از سوم94495027نهاوندميرزايي محمد4417از دوم49115275كرمانشاهنعمتي كلكاني امين6

39از سوم54525048كرمانشاهياوري كيا مهدي7

44از سوم5465802سرپل ذهابعبدي سعيد818از سوم55065472كرمانشاه(ف)منصوري سعيد8

26از سوم17015244اسالم آبادغربرضايي مسعود1319از آبان55855324سنندجبياني كوثر9

17از سوم21575024سرپل ذهاب(ف)ابراهيمي ميالد2320از سوم67495357كرمانشاهمحبي رضا10

10از بهمن29795266سرپل ذهابپي سر علي4121از دوم73924935كرمانشاهاهني پوريا11

(روزانه )دانشگاه رازي کرمانشاه--مهندسي برق

2814  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 8749  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 23612 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر15:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون28: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 26 تعداد قبول شدگان کانون 5027 : (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 

.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 راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون16 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 28 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها : چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 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 .

 27 



شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 مهر65964769اردبيلنوري اصغر1716از تابستان44145444شيرازحافظپور مهدي1

19از تابستان67815718دارابنيكبخت حسين817از تابستان93175249تهرانسلطاني سارا2

36از سوم69374973اروميهرضايي عرفان2118از تابستان94325197تبريزبخشي زاده مهدي3

19از مهر8455133مشكين شهرنورزاده نيما1819از مهر33895612اروميهخيرجو سپهر4

12از آبان10005281خرمدرهفيوجي دنيا1820از مهر38315419خوي(ف)شريفي صابر5

50از دوم11145273سراواناهني احسان3921از سوم47285294مراغهگواهي مهدي6

19از مهر14535670بوكانسيدقاسمي پويا3422از سوم54355147يزدمحمدشفيع مهدي7

31از سوم14765340سردشترام برزين ارمان2423از تابستان55435057مراغهغالمي مردق حسين8

68از اول16825465كليبرمحسن پورگلوسنگ ابوالفضل1524از تابستان55855313اردبيلبرمكي يايچي محمد9

16از مهر17075275خسروشاه(ف)رحيمي كلجاهي حسين3125از سوم57995140خويابوطالب نژاد عرفان10

14از آبان17125264اسكو(ف)فتح پورفسقنديس رقيه2326از تابستان57995085مراغهشيري حسن11

59از دوم17155321پاوهرستمي تبار اروين4227از سوم60745585خويدرستي هادي12

32از سوم17774986سقزراه نشين جميل2028از مهر61075083اروميهانصاري نيولويي علي13

12از مهر18715180برازجان(ف)اسماعيلي علي2129از سوم63224989مرندحاجي قاسملو مالك14

50از دوم21135219عجب شيرسيفي محمدحسين17130از دبستان65305092سنندجهنردان هژبر15

(روزانه )تبريز- دانشگاه صنعتي سهند --مهندسي برق

1777  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 6530  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 9317  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 17560 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر13:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون31: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 32 تعداد قبول شدگان کانون 5085 : (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 نيز10 نفر از تابستان سال چهارم و 7,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان12  نفر از دبستان  ،1 :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 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 .
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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 تابستان70545710تهرانرستمي اميرمحمد197از تابستان38515710تهرانهمتي اهويي حامد1

41از سوم70754761تهرانبهرامي رضا108از مهر43485634تهرانامامي هادي2

105از راهنمايي70835609تهرانطاعتي محمدحسين359از سوم53745630تهران(ف)شيرزاد ارمان3

17از مهر65045166تهران(ف)احمدنيا مهدي4

31از سوم99065242اسالم شهرسعيدي مهدي1310از تابستان67754958تهران(ف)ميرسپاسي سيدعليرضا5

11از تابستان70375028تهرانشامحمدي محمدرضا6

22از تابستان41904709فرديسيكرنگ مسعود11

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان114875091تهرانسليميان ريزي حامد115از تابستان85425322تهراندادجوي عشقي مهديار1

17از آبان115544731تهرانصابري نژاد امير136از آبان110864947تهرانعاشوري حسن2

20از تابستان139765131تهرانگنجي اميرحسين317از سوم113725716تهرانكرمي عليرضا3

22از تابستان114395211تهرانبالش ابادي مصطفي4

25از سوم217704545كرجصفرزاده مهدي8

(غير انتفاعي )تهران- دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ --مهندسي برق

7075  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 19330 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون28: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 12 تعداد قبول شدگان کانون 4958 : (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 5,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان3  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون16 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 28 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها : چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 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 .

(غير انتفاعي )(ويژه برادران)تهران - دانشگاه غيرانتفاعي صدرالمتالهين --مهندسي برق

11554  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 27158 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر2:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون18: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 12 تعداد قبول شدگان کانون 4947 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

1منطقه 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 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون17 : (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 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 .

 29 



شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم68395368تهرانشيخي پورجونقاني الناز153از تابستان63684942تهران(ف)عليرضايي نيلوفر1

18از مهر64225609تهران(ف)سيفي نيگجه نيلوفر2

24از تابستان25334934مالردجعفري فرشته4

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم97914888سمناناكبري امين2214از تابستان83965290تهرانطالبي مزرعه شاهي متين1

42از سوم99885138ورامينتاجيك اصل عليرضا3715از سوم107225115تهرانقنبري حميدرضا2

31از سوم102634715دماوندمقصودي عليرضا1616از مهر121085388تهرانگودرزي علي3

37از دوم135344998تهران(ف)جيران محمد4

25از تابستان9865282پاكدشتتوكلي زهره17

64از دوم19945180پاكدشترضايي افشار مريم1918از تابستان24255834سمنانكرامتي نيما5

26از سوم20765112ورامينقاسمي بصير ابوالفضل1919از تابستان45045109سمنانمعمار فاطمه6

30از سوم23284704پاكدشت(ف)اهوان ايمان4020از سوم62395360سمنانرياحي سعيد7

16از آبان23474839فردوسسلطاني محمدرضا3221از سوم71954964سمنانقلي زاده بابايي عارفه8

14از تابستان28985091پاكدشتسيري الهه3622از سوم76155109سمنانجرجاني علي9

47از دوم29085109پاكدشتشعباني بهمند مهدي3123از سوم87754956سمنانعابدي برنجستانكي حيدر10

56از دوم33494952ورامينتفرشي پناه عليرضا1324از آبان91014991سمنانجمعه اي فاطمه زهرا11

15از مهر34744738گرگانايزدي دوگونچي نعمت اهلل2225از سوم92665093پرديس(ف)اوجاني اميرمحمد12

30از سوم39754930سمنانگودرزي علي1826از مهر94594881اسالم شهراذري وانقي مرتضي13

(شبانه )(دکتر شريعتي)دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران --مهندسي برق

6422  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 

 نفر1:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون25: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 4 تعداد قبول شدگان کانون 4942 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

1منطقه 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 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون20 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 25 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 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 )دانشگاه سمنان--مهندسي برق

3474  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 9731  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 12108  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 26122 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر16:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون29: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 29 تعداد قبول شدگان کانون 4895 : (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 5,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان16 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون19 : (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 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

10از مهر59585056شهركردصالحي سياوش189از مهر70255244اصفهانسليماني شهاب1

23از تابستان61125184نجف آبادشمس نجف ابادي محمدحسين1610از آبان75865105اصفهاننصري نصرابادي عليرضا2

19از تابستان63564625مباركهرونق قهنويه محمدرضا1311از آبان82114906اصفهانچنگانيان خوراسگاني محمدرضا3

22از سوم73984787شهركرددرخشان هوره حسين1512از آذر89895063اصفهانروحاني قهساره زهرا4

27از سوم80004828فارسان قرباني بيرگاني ناهيد3113از سوم91505313اصفهانشهابي يگانه5

12از آذر88575062هفشجان(ف)عسگري هفشجاني محمد1314از تابستان95055557اصفهانمجيدي علي6

16از آبان24964547شهركردرفيعي وردنجاني محمد5515از دوم37735221شهركردحيدريان محدثه7

23از تابستان27775002لردگانشيخي سيني فرهاد1616از آبان58555266زرين شهر(ف)طاهري سيدمسعود8

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

6از مهر120874862قمظاهري محمد3411از سوم50735223اصفهانعطايي ويدا1

15از مهر135995061اردبيل(ف)ژاله چين فخراباد معصوم1912از تابستان154354805تبريزپورحسن جواد2

53از اول36425138املش(ف)نوروزي علي1213از تابستان14325958اردبيلقبادزاده محمدرضا3

24از سوم40775173گرمينادرپورگرمي پويا6614از اول58685179اردبيلعليزاده خواجه بالغ رسول4

28از سوم44854940مشكين شهر(ف)فوالدوندمغانلو پويا1215از مهر82025240اردبيلسيفي مجدر حميدرضا5

22از تابستان47354750صومعه سراصادقي قوزلو عارف3416از سوم90904995اردبيلتوتونچيلر اميررضا6

29از سوم48584896رضوانشهررحماني چروده سينا4317از دوم99814854اردبيلطهماسب زاده غزال7

14از مهر50405249گرميمجد هادي1718از مهر101485002اردبيلطاعتي نفيسه8

29از سوم51225205پارس آباد مغان(ف)نجفيان هادي2419از تابستان106034730اردبيلابراهيمي مستقيم سعيد9

18از مهر53235099بستان آباد(ف)جودي قوزلوجه محمد1420از مهر120145114اردبيلحلقومي محمدجواد10

(روزانه )دانشگاه شهرکرد--مهندسي برق

2496  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 8000  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 9150  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 20139 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون20: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 19 تعداد قبول شدگان کانون 4906 : (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 نيز8 نفر از تابستان سال چهارم و 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون17 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 20 : (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 )اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي --مهندسي برق

5122  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 12087  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 33455 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر9:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون25: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 22 تعداد قبول شدگان کانون 4896 : (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 نيز7 نفر از تابستان سال چهارم و 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان9 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون15 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 25 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 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؟ 

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 آبان85964962تهران(ف)باقري محمد1224از مهر90825144تهرانكشتكارزياراني مريم1

15از آذر88304976قزوينمرادي پوريا6325از اول99604943تهرانتحويلداري سيدارمين2

16از آبان89424645ابهرافشاري علي13226از راهنمايي117924553تهران(ف)هاشمي كاشاني سيداميررضا3

72از راهنمايي89825079خلخالبدري نوده عليرضا727از تابستان123684916تهرانرحيمي ميداني علي4

15از آبان90705063زنجانميري سيدعليرضا28

13از مهر91094985زنجانصيدي محمد3629از سوم39625241زنجانبابازاده روژين5

44از دوم91975117ميانه(ف)شاكري حاجي محمودلو محمدرضا5030از دوم39675533زنجانضرغامي پرهام6

14از آبان94495311قزوينحاجي ابادي محمدمهدي931از مهر43095317قزوينقلعه قوند اميرحسين7

25از تابستان96134720قزوينمعصومي پوريا1432از تابستان46494990محمد شهرشجاعي باغيني اكرم8

55از دوم96245031كرجمحمدي سعيد3033از سوم51715433ميانهكريمي االتيموري مهدي9

34از دوم97144900اردبيليوسفي خيارك محسن2734از سوم59075234زنجانعليمحمدي حامد10

7از مهر100925035كرمانشاه(ف)چهل اميراني زهرا3435از سوم59855062قزوينسروري فر ميثم11

40از سوم62245237ميانهجعفرنياممان علي12

21از تابستان12495151محمديهغفاري هادي3936از سوم62395385زنجانضرغامي متين13

26از سوم13775195گرمياحمدي قوزلو سيدامير2537از تابستان65845635زنجاننوروزي محمدحسين14

14از تابستان24435406تاكستانطاهرخاني علي3138از سوم74564932رفسنجانقرباني كيا انيس15

42از سوم24775090فرديسهادي صادق سيدحسين1339از مهر76755054كرجنامدار مهسا16

14از آذر27464997الوندابي اميررضا1140از آبان78035165زنجانبابايي وحيد17

36از سوم28285104فرديسحسيني محمدحسن2341از سوم78505055قزوينمهرعليان مينا18

20از تابستان30804840نظرآبادمردانيها فاطمه1542از تابستان79624980زنجانمحمودي فاطمه19

30از سوم30894752گرميلطفي فرشيد1443از مهر80464968زنجانمصطفوي محمدرضا20

15از آبان34425125الوندمنافي حسن3244از سوم80644947سنندج(ف)حبيبي اميرمحمد21

45از سوم37384881قزويناصغريان چوكانلو محمدرضا3445از دوم82334974اردبيلارجمندنوشهر محمد22

138از راهنمايي85754805اسالم شهرنورمحمدي عارف23

(روزانه )دانشگاه زنجان--مهندسي برق

3442  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 9070  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 11792  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 24434 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر23:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون31: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 45 تعداد قبول شدگان کانون 4947 : (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 نيز14 نفر از تابستان سال چهارم و 8,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان20  نفر از راهنمايي ،3 :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 45از 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 .

 32 



شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 دوم101174811كرمانشاهسليمي پيام134از آبان86525078كرمانشاهكهزادي طهنه عرفان1

18از تابستان99065034كرمانشاهسهيلي رستم پور عليرضا2

5از خرداد19885268اسالم آبادغرب(ف)مرداني حسام225از تابستان100384714كرمانشاهكريمي اميرحسين3

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 آبان66454977چمستانخواجونددلسمي اميرحسين86از سوم98825014تهران(ف)سالم زاده سيدعلي1

24از تابستان68664889كرجصفاريان صالح7

32از سوم69934928بابلشيخي عزيزي عباس268از تابستان56715042بابلسرفهيمي همايون2

27از سوم74695033ساريمحمدي سياوشي احمدرضا149از مهر58745260بابلحسن نژادمرزوني مرتضي3

34از سوم62095026قائم شهرمرادي اويس4

19از مهر24045227سوادكوهخسروي خرجي ايمان510از فروردين64325146آملسلماني سپهر5

(مناطق محروم )دانشگاه رازي کرمانشاه بومي استان کرمانشاه --مهندسي برق

10038  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 27056 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر1:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون20: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 5 تعداد قبول شدگان کانون 4811 : (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 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون16 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 20 : (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 .

(روزانه )بابلسر- دانشگاه مازندران --مهندسي برق

6993  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 20034 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون20: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 4977 : (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 نيز4 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون16 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 20 : (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

8از مهر76554941كاشان(ف)جلوداريان صديقه158از مهر81975139اصفهانمظاهري هيوا1

19از مهر80125104كاشانصالحي رضا389از سوم112005362تهراناويسي ابوالفضل2

32از سوم80565101كاشانموالجاني برزكي علي3010از سوم113794840تهرانسرقادري وركاني مهدي3

21از تابستان84804811كاشان(ف)يزدي قمصري حميدرضا2411از تابستان121234994اصفهاناسماعيلي مهدي4

18از مهر85755135آران و بيدگلكتابي مهران12

22از سوم88864771كاشانحسين زاده حالج ابوالفضل2213از تابستان58554967شهرضااسالمي محمدصادق5

25از سوم69504790كاشانياوري سرتختي يونس6

14از آذر57664472دهاقانمحمدي عطاابادي عليرضا2414از سوم70335662يزدساعتي سيدمحمد7

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

15از سوم125105129تبريزشبان خواجه مرجان مهدي117از مهر98745065تبريزرسول پوركهن سال نيما1

24از سوم102094897تبريزجاويدفر ارمين2

28از سوم84234887اردبيلسميع نژاد صفا398از دوم104445182تبريزفتح پور علي3

59از دوم127565031مرنداهن كوب احسان89از مهر104684800تبريزعبدلي احسان4

38از سوم145705021ميانهقرشي فريد4710از اول107144900تبريزباالبيك نژاد ثنا5

32از سوم146244648جلفاابدالي علي15911از دبستان115065226خسروشاهغني زاده خسروشاهي فاطمه6

41از سوم51074835بستان آباددرخشان تركمبور محمد12

(شبانه )دانشگاه کاشان--مهندسي برق

8575  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 11379  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 23748 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون22: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 14 تعداد قبول شدگان کانون 4811 : (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 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان6 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون17 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 22 : (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 .

(شبانه )تبريز- دانشگاه صنعتي سهند --مهندسي برق

14570  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 11506  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 34633 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر10:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون41: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 12 تعداد قبول شدگان کانون 4887 : (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 اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 9  نفر از دبستان ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون15 : (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 

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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

73از اول102964654شاهرودسيدرضايي سيدعلي3212از سوم66515823مشهدخرمدين علي1

36از سوم103404825نائينسلطاني محمدي علي4113از سوم106544952شيراز(ف)زارعي فاطمه2

22از سوم28144420نيشابورقدمياري اميررضا1614از آبان31675382سبزوارمحمدخاني ثاني سبزوار مصطفي3

66از اول29485030سراياناسال سيدعلي3715از سوم35015321نيشابوراكبري علي4

32از سوم29954963كاشمرميرابراهيمي سجاد6316از دوم47805326قوچانرحماني اميرحسين5

18از مهر31165083ورامينمع ابادي محمدحسين3417از سوم62304866اراكتقوايي فاطمه6

17از سوم31464954كنگاور(ف)قزوينه ارش3918از سوم68834963بهشهرچينيان عاطفه7

27از سوم31494943كاشمرمجرد صادق2119از تابستان77784912زرين شهراحمدي نوري محمدمهدي8

5از تابستان32604563خورموج(ف)بي ريا عليرضا2520از تابستان81605037گرگانرادنيا مهدي9

22از تابستان33324949فردوسمحمدي امين3421از سوم87175790گنابادنجف پور محمد10

49از دوم39314651مينودشتنوري ميالد1522از مهر91644891مشهد(ف)باقري سمانه11

(روزانه )دانشگاه صنعتي شاهرود--مهندسي برق

3931  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 9164  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 25413 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر15:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون32: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 23 تعداد قبول شدگان کانون 4866 : (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 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان15 :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 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 .
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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 سوم104075059مرند(ف)علي فاطمه2711از سوم110724947تبريزعلي پوروحيدسعداباد پويا1

18از آبان127684882تبريزتقي زاده رضا2

27از سوم21935184هريساسديان راد حميدرضا1512از سوم129694867تبريز(ف)ميثاقي سارا3

41از سوم23045004عجب شير(ف)جواديان شيشوان حامد4113از دوم135024808تبريزمقيمي سهيل4

38از دوم24275038قروه درجزين(ف)مهدي عليرضا1514از آبان138394681سردرودپاكدست سردرودي بهزاد5

12از دي33624749فراشبند(ف)اكبري فرد سبحان2015از تابستان143005049تبريزقدس زاد محمد6

18از مهر33755173سراب(ف)رسولي رضا4216از دوم144124933تبريز(ف)دليرجمشيدابادي مهدي7

10از آذر34624940سردرود(ف)عابديني اسفهالن فاطمه4617از سوم144405040تبريزحق كيش سامان8

17از مهر36744731مريوانمولودي قهرمان18

37از سوم39604947هشترود(ف)برزگري هانيه1619از مهر83065033مراغه(ف)افشاري ينگجه علي9

32از سوم102344948خويزينالي علي اكبر10

(روزانه )تبريز- دانشگاه شهيد مدني آذربايجان --مهندسي برق

3674  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 10234  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 14412  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 29184 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر11:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون26: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 19 تعداد قبول شدگان کانون 4867 : (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 نيز7 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان11 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون15 : (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 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

22از تابستان91095019نوررستمي محمدرضا915از مهر55195192ساريپاكدامن كلتي پوريا1

25از تابستان94744576بابلابوطالب پور سيده فاطمه1416از آبان55814989قائم شهرقاسميان ركني سيدامين2

32از سوم99294773ساريقليان جويباري سجاد4217از سوم63834935بابلحبيبي شفيعي كوثر3

32از سوم100924940چالوسپيل تن محمدجواد4118از سوم75015123بابلجعفري اصل اميرحسين4

16از آبان103304730بابل(ف)فرج الهي ميركال محمد5919از دوم76554984بابلعزيزي قمي كوثر5

37از سوم104974878بابلمسيب نيا رضا1320از مهر80745084ساريكافي فاطمه6

25از تابستان105204913جويبارسرپرست مجتبي921از مهر83705012چمستانسپهريان سامان7

48از دوم86655021ساريباباتباراقاملكي سيدعلي8

56از اول17475343فيروزكوهاقاگل زاده حسين1722از تابستان87254842قائم شهرحسين نژاداهنگر سپيده9

12از آذر23474880گميشاناصفهاني كر ميثم1023از مهر88424920بهشهرملك هومن10

16از مهر34945411تنكابنمرشدي تنكابني جالل6924از راهنمايي88494900قائم شهراسكندري علي11

52از دوم46704608بهنميراحمدي احمدرضا2225از تابستان89424851بابليوسف زاده چاري احمدرضا12

58از دوم49324692سوادكوه(ف)دادگرنميني علي1826از مهر90155069ساريزرين نعل مريم13

30از سوم49844693ساريعبادي بادله فاطمه1427از مهر90255451بابلسيدعلي پورمرزناكي سيدحسين14

(شبانه )دانشگاه صنعتي بابل--مهندسي برق

4932  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 9929  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 26971 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر12:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون29: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 29 تعداد قبول شدگان کانون 4842 : (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 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز10 نفر از تابستان سال چهارم و 5,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان11  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون18 : (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 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

20از سوم82074648نهاوندظفري حميدرضا187از مهر68835100خميني شهراردشيري محمد1

36از سوم84714941ساوهكارگشا عرفان368از سوم69694919ساوهقليچ خاني متين2

26از تابستان87414897شهركردقايدي ارجنكي پيمان449از دوم70004526محالتغضنفري حسين3

22از تابستان90014771زرين شهرصالحي سده محمد4010از سوم74604844اراكابراهيمي اميرحسين4

23از تابستان76825021محالتفتحعلي ارمان5

48از دوم25865064شوشترعبدالهي ارپناهي احد2511از تابستان77134876خميني شهرشريفي فروشاني محمد6

17از آبان26284999شازنداراك(ف)ميرزايي زهرا12

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم17986081قزويناحمدي احسان244از تابستان43305597اصفهانحق شناس گرگابي فاطمه1

10از اسفند3915530اهرعبدي هادي1375از راهنمايي7866508الهيجانفالح خوش چهره بازكيايي علي2

20از مهر4085711زنجانكريمي حسين516از راهنمايي15965725شهريارصافي مريم سادات3

(روزانه )دانشگاه اراک --مهندسي برق

8741  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 22771 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون29: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 13 تعداد قبول شدگان کانون 4844 : (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 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان6 :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 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 )مرکز تحصيالت تکميلي در علوم پايه زنجان--دکتراي پيوسته فيزيک

2876  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 7773 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون45: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 9 تعداد قبول شدگان کانون 5597 : (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 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان1  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 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 .
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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 سوم517510بابلطاهري عزيزاهلل3920از سوم267803اصفهانميردامادي خوزاني سيدعلي محمد1

30از سوم557321رشتبخشنده پارسا1721از تابستان577694تهرانكاظمي پوراشكذري اميرحسين2

19از مهر567179ميانهمرادي ياشار1222از تابستان927595تهرانجعفري اميرمهدي3

35از سوم647567همدانعلي تاجر مهدي1023از تابستان967683تهرانمظاهري كرونديان فرزان4

38از سوم727024كرماننقي سروشك حجت1424از مهر977885تهرانحسيني نويد سيداميرمحمد5

20از تابستان797237اراكمحمدي جوزاني كيميا1025از مهر1087855تهرانهنرمند محمدمهدي6

33از سوم927047رودهنرامشيني زهره3126از سوم1217377شيرازهوشيار پارسا7

68از اول977247اسالم شهرحيدري قلعه عرفان3827از سوم1237473تهرانمحسني محمدجواد8

54از دوم1017182سمنانخطيري كمرودي حسين2028از تابستان1367134تهرانفرح نژاد محمدرضا9

32از سوم1187607قزوينمحمدرشيدي مهبد3729از سوم1387314اصفهانشيرمحمدي نويد10

35از سوم1287040زنجانترابي سيدمهدي9730از راهنمايي1527638بهارستانمرادي محمدمهدي11

15از مهر1567296تهرانرفيع حسين12

22از تابستان87143مهريزحسيني مخلصون سيدعليرضا1931از تابستان1627159اصفهانپيرحاجي عليرضا13

52از دوم97245فردوسمرادي كاظم32

14از تابستان107456فرديس(ف)جوادي راد ابوالفضل6733از اول118046چالوسعليخاني كشكك حميدرضا14

20از تابستان147138ايالمباسره رضا4234از سوم187967فرخ شهرحبيبي عليرضا15

21از تابستان167385تهرانمرادي نيلوفر5535از اول257463يزدبيك خورميزي محمدسينا16

33از سوم536826پاكدشتعليزاده حسن6536از اول357565ساريپاكدامن كلتي حليمه17

58از دوم597312شهر قدسعلياري گلوجه عليرضا10137از راهنمايي487646رفسنجانشعباني حميدابادي شريف18

41از سوم517642همدانفريدوني محمدرضا19

(روزانه )تهران- دانشگاه صنعتي شريف --مهندسي مکانيک

53  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 97  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 138  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 271 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر23:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون36: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 55 تعداد قبول شدگان کانون 7182 : (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 10,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان21  نفر از راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون21 : (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 55از 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

40از سوم1637165مرودشتحقيقت علي2126از تابستان2167331مشهدرباطي مهدي1

37از سوم1717147نجف آبادقرباني كهريزسنگي احمدرضا1027از مهر2377531تهرانبرفه يي كيميا2

20از مهر1726900قزوينعبابافها محمدمهدي4228از دوم2657014شيرازگشتاسبي ارمان3

15از مهر1746963اهوازموسوي سپهر3529از سوم2877223تهرانمهمانچي محمدمهدي4

60از دوم1767175شهركردكوهي فايق محمدعلي4930از دوم3066802بهارستانجان نثاري قمشه مهريار5

19از مهر1807133يزدخواجه شرف ابادي مهدي5431از دوم3126873مشهدحسيني معصوم سيدمهدي6

30از سوم1946904همدانشه دوست اميرعباس1932از مهر3196586مشهدمرادي زينب7

41از سوم1997040بيرجندحقيقي پور سعيد3433از سوم3266747مشهدحسيني سيدبهرام8

34از سوم2197394اسالم شهرسجادي فرد مجيد1134از مهر3547070تهرانمصطفوي علي رضا9

25از تابستان2467165خمين(ف)شريفي سيداحمدرضا1435از تابستان3616722تهرانقايمي حافظ10

21از تابستان2486911اسالم شهرمحمدقلي ها رضا1336از مهر3876523مشهدحبيبي درح شهريار11

33از سوم2516635اسالم شهرپورحسين زارع اناري علي1337از مهر3896671شيرازاسدي محمدرضا12

58از دوم2766834اراك(ف)حسيني سيدمجيد1738از تابستان3946857شيرازخوشنويسان عليرضا13

23از تابستان3406726زنجاناذرنيا كيارش1239از مهر4086852تهرانقبادي سپهر14

11از مهر3457152كرجاينانلو محمدجالل40

25از تابستان3476668قمكاظمي موحد علي4741از سوم887436قائم شهرامامي اميرمحمد15

16از مهر3516990تهرانمرزباني محمدمهدي2342از تابستان907453آران و بيدگلمهدوي فر محسن16

139از راهنمايي1197498ساوهاحمدي پارسا17

16از مهر186709زابلرمرودي نيلوفر2343از تابستان1247143يزدغريب شاهي ارزو18

99از راهنمايي287337شيروانرحيميان امين9044از راهنمايي1286768دزفولجاللي فرد ارمان19

54از دوم297119شيروانارزمان زاده سجاد5645از دوم1367042يزددانشيان محمد20

51از دوم357131تربت جامكريمي احمدابادي نعيم2846از سوم1376936گرگانميرزايي عرفان21

23از تابستان686602مالردكرماجاني امير4347از دوم1387125رشتميرزايي محمدامين22

19از مهر746496الوندرسولي عليرضا4448از سوم1457107كازرونخسروي حسين23

48از سوم1486339سمنانبينش بنيامين2649از تابستان1497150بوشهرمحمودي اميرحسين24

53از دوم1516446شهريارجاورسينه متين4650از سوم1627311رودسرجاهدازاد سارا25

(روزانه )دانشگاه تهران--مهندسي مکانيک

151  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 248  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 389  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 724 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر26:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون35: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 65 تعداد قبول شدگان کانون 6722 : (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 نيز13 نفر از تابستان سال چهارم و 11,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان23  نفر از راهنمايي ،3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون20 : (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 65از 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 سوم2917470جهرمخوش نظر محمد5019از دوم3837234تبريزصمدي وند ثمينه1

19از مهر3036567رشتكريم پور رضا1820از مهر4017122تهرانجاللي سيدپارسا2

18از مهر3066779كرمانشاهناصري پيام2021از مهر4246874تهرانيعقوب نژاد محمدجواد3

18از سوم3156552فساعطارزاده ميالد1722از مهر4556815اصفهانناظمي هرندي حامد4

71از راهنمايي3166633اردبيلنظري شاهين1523از مهر5256931تهرانبهرامي محمد5

141از راهنمايي3326761شهرضاولي زاده مهدي1124از مهر5326904تهرانعجمي سهند6

76از اول3366536اهوازمهدي نيا محمد2025از تابستان5466542تهرانغفاري امين7

18از مهر3366467شاهرودسوهاني محمدجواد5126از دوم5486915تهراناحمدي علي8

17از مهر3566247قائم شهر(ف)نوروزي محمد2627از تابستان5486780تهرانقاضي مرادي سپهر9

22از تابستان4137144قمحكمي محمدمهدي1328از تابستان5697084تهرانخوشنويس ارمان10

25از تابستان4186627كرجيكچكيان حميدرضا8829از اول5787118تهرانرمضاني محمدسجاد11

42از سوم4276476زنجانحسنلو محمدرضا3230از سوم6026215شيرازبهجت حقيقي محمدمهدي12

11از مهر4386322كرجبهزادشجيعي محمدرضا4631از دوم6686960شيرازمرتضوي سيدرضا13

45از سوم496514آزادشهرصفري محمد4032از سوم2057043كاشانلطفي محدثه14

22از تابستان506666برازجانحاجبي فرد احمدرضا3833از سوم2106930اهوازفاطمي سيدمحمد15

67از دوم566635اسكونداف اسگويي مجتبي4634از دوم2126915ماليرتركمن حسين16

52از دوم646954انارعليزاده محمدرسول4535از دوم2337127اروميهزهي سعادت صهبا17

28از سوم946763شهريارحيدري حميدرضا1836از مهر2426839كاشانغالمرضاپور احمدرضا18

(روزانه )تهران- دانشگاه صنعتي اميرکبير --مهندسي مکانيک

94  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 356  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 578  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 1077 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر19:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون36: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 51 تعداد قبول شدگان کانون 6542 : (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 نيز11 نفر از تابستان سال چهارم و 6,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان17  نفر از راهنمايي ،2 :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 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 .
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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 مهر4606629يزدشمس اشكذري عليرضا2721از سوم6276881تهراناحمدي اميرعلي1

38از سوم4676710جهرمصابرجهرمي محمد2422از تابستان7306667تهرانحق دوست محمدرضا2

42از دوم4816392اردبيل(ف)نعمتي قره تپه حسن2723از سوم7956442تهرانمخدوم هستي3

30از سوم5076201اردبيلصالح سامياني اميد7524از اول8066977تبريزدانشورگرمرودي علي رضا4

38از سوم5106258بابلمحمودتبار عرفان1225از مهر8206755تهرانحسن ابادي اميد5

42از سوم5136852بابلجبارزاده شياده محمد3826از سوم8756743تهرانعلي اصغري عزيزاله6

25از تابستان5166412خمينمحمدي رضا1027از مهر9306645تهراناسديان علي7

25از سوم5676564كاشانسالمتي قمصري مصطفي1528از مهر9316747تهراندهبسته رضا8

69از دوم5776939مراغهسليماني علي1529از مهر9616405تهراندااليي محمدمهدي9

11از مهر5976610كرجصادقي اميرحسين3830از دوم9776257تهرانطهماسبي سپهرداد10

34از سوم6536303قزوينميرفخار سيدامين1931از مهر10456430تهرانيگانگي ارين11

29از سوم6646280زنجانمحمدپور مجتبي1732از تابستان10676187تبريزسجادپور هادي12

24از تابستان6856325شهرريرحماني فر علي3933از سوم11106584تبريزشكوري ديزجي علي13

37از سوم6946435قمناصري طهورا34

32از سوم3816735نيشابورفراستي اميرحسين14

48از دوم896463شيروانباقري نژادخسرويه مهدي3235از سوم3836878همدانگودرزدشتي صدرا15

36از سوم1027037سقزحسن پور ياسين1636از مهر4056263اهوازعباس پورشوشتري اسماعيل16

19از تابستان1156336برازجانبيداري مهرداد2237از تابستان4116801بابلسرفرزان محمد17

37از سوم2276042محمديهسليمي مجتبي3338از سوم4356529چالوسغمگسار مهسا18

24از تابستان2896286فرديسشوقي تكمه داش محمد2339از تابستان4476639داراباماي مهدي19

40از سوم2896093شهر قدسجعفرپورمالمحله حسن7640از راهنمايي4546444آملصادري سپهر20

(روزانه )تهران- دانشگاه علم و صنعت ايران --مهندسي مکانيک

289  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 577  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1002  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 1783 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر24:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون31: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 55 تعداد قبول شدگان کانون 6336 : (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 نيز8 نفر از تابستان سال چهارم و 8,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان23  نفر از  راهنمايي ،1 :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 55از 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

40از اول7296745اهوازناصري كريم وند احمد1215از مهر7046653تهرانسيدصالحي سيدحميد1

25از سوم7406534اهوازفروهي رضا1616از مهر11446159شيرازشيباني مهدي2

30از سوم7716876اسالم شهرسيدي حسن ابادي سيدسينا2417از تابستان12826398تهران(ف)اردالني حسين3

19از مهر7846575خرم آبادبيرانوند زهرا2218از تابستان13396303تهرانسليماني مجد حميدرضا4

24از تابستان8006197قمابراهيمي محمدمعين1419از مهر13986402تهرانلطفي مهدي5

53از اول8046432قمبختياري دوست محمدجواد1120از تابستان15086638تهرانسبزعليان عرفان6

82از راهنمايي9146361سمنانمداح عرفان3921از سوم15786426تهرانصفرزاده ميثم7

48از دوم16216667تبريزفرج زاده خسروشاهي پوريا8

20از تابستان1526361رضوانشهرالبرزي يوسف1922از تابستان16456222تهرانپوستي كاميار9

26از سوم1776184آبادانحسن باقري جمال1423از تابستان17275953تبريزعليانسب سيدعلي10

38از سوم1846188گتوندقاسمي حميدرضا24

21از تابستان2665954فيروزكوهموسوي سيدمحمدحسين9025از راهنمايي5236337ساريحسيني سيدمحمدمهدي11

34از سوم3485661مالردانصاري دانيال1226از مهر6106661رشتجعفري يگانه اميرحسين12

17از مهر3625986قرچكدرمنكي فراهاني امير1727از تابستان6476662كرمانايران منش نازنين13

28از سوم3695830قرچكفرج اللهي هلق اميرحسين2628از تابستان6736207خرم آبادحيدري بابك14

(روزانه )تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي --مهندسي مکانيک

369  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 817  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1621  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 2696 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر12:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون29: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 41 تعداد قبول شدگان کانون 6159 : (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 10,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان10  نفر از راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون18 : (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 41از 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

54از دوم6296283شهرضازماني حميدرضا4527از سوم2747491اصفهاناماني فر امين1

26از تابستان6616188زرين شهرمعتمدي باباشيخعلي محمد2528از تابستان3467168اصفهانميرلوحي كوهانستاني سيدمهدي2

37از سوم6956579يزدابهت محمدامين4629از دوم5896638اصفهاننوري علي3

23از تابستان7946249يزدميرجليلي زهرا3430از سوم6246523اصفهاننصر پوريا4

57از دوم8006224آبادهصادقي علي2331از تابستان6816421اصفهانوليدي اريا5

17از مهر8146109نجف آبادهمايون نجف ابادي محمدرضا3432از سوم7186588اصفهانپرورش قزويني علي محمد6

38از سوم8326140شهرضاعشقي محمدمهدي2133از سوم8056285اصفهانجعفري محمدشايان7

24از تابستان8996557يزداخوندزاده ابوالفضل3134از سوم11876924اصفهان(ف)نيك نژادي محمد8

33از سوم9126581مهريززارع بيدكي اميرمحمد2135از تابستان12066462اصفهانطاهري ساماني نيما9

18از مهر9216628قماقاجاني قناد محمدجواد2436از تابستان13256058اصفهانباقري محمد10

23از تابستان9215947كاشانرحيم زاده وحيد1137از مهر13286591اصفهاناويس قرن شهريار11

37از سوم9246279خميني شهرپيماني علي4138از سوم13536695اصفهانمهرشاد عليرضا12

19از مهر9336140خمينافشاريان محسن1639از مهر14046491اصفهانحايري يزدي عليرضا13

36از دوم10266194بيرجندعقابي علي3340از سوم14076220اصفهانكريمي كيارش14

31از سوم10886046همدانزارعي توانا بهنام2441از تابستان14416379بهارستانقايم پناه امير15

12از سوم11135764اردكانكريمي زاده اردكاني اميرحسين3542از سوم15516065اصفهانقهرايي محمدرضا16

16از مهر11616272يزداگاهي زهرا2543از سوم15606470اصفهانتحويليان احسان17

17از مهر11845987قمهدايتي محمدعلي1944از تابستان16706151اصفهانقنبري كهياني نويدرضا18

36از دوم11925864بندرعباساحمدپور عبداله3345از سوم18396538اصفهانكاويي علي رضا19

32از سوم12135991بهشهرفرقاني محمدحسين2046از تابستان18866220اصفهانمهرابي كوشكي مهدي20

79از اول12196693اردكانهاتفي اردكاني حسين1947از سوم18866039اصفهانقاضي عسگر سيدعرفان21

57از دوم19455920اصفهانزارعي محمودابادي عاطفه22

28از سوم1326559زرنداسالمي علي ابادي حجت1748از مهر19536127اصفهاننريماني زمان ابادي محمدحسن23

41از سوم3635784تيرانطيورپرواز امير49

10از تابستان5725530ميبددهقاني فيروزابادي محمدرضا2650از تابستان2506674خميني شهرپرنده خوزاني ارش24

23از تابستان6115590فارسان احمدي فرشاد4151از سوم4386650شهرضادباغ محمدرضا25

20از مهر6435635ابركوهچاكرالحسيني محمدحسين10352از راهنمايي6106468شهرضاصادقي صايب26

(روزانه )دانشگاه صنعتي اصفهان--مهندسي مکانيک

643  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1113  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1886  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 3457 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر29:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون30: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 68 تعداد قبول شدگان کانون 5987 : (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 نيز9 نفر از تابستان سال چهارم و 14,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان28  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون20 : (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 68از 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

24از سوم28076082شيرازمهدوي ماهان1318از تابستان6726756شيرازميرزايي علي1

32از سوم29066203شيرازپارسيانفر پيام2919از دوم7676494شيرازكشاورز باربد2

16از تابستان8966584شيرازصادقي دانيال3

24از سوم10546060فساروان پاك مصطفي2620از سوم9546706شيرازدوست دار علي اكبر4

22از تابستان11595688مرودشتمختاري محمدحسين1921از تابستان12826178شيرازرضوي سيدمصطفي5

23از تابستان13285860فسابردبار عبداله1322از تابستان13146022شيرازلطفي علي كردي فرجام6

34از سوم13946155بهبهانارغا فرزاد1423از تابستان13396018شيرازوزيري اميراردالن7

31از سوم14106070بوشهررحيمي عليرضا2424از سوم14396238شيرازكاشفي عرفان8

35از سوم14295885نهاوندسلگي مصطفي7225از راهنمايي15325762شيرازيداللهي محمدرضا9

10از مهر14665830كرجشيران دشت نويد2326از سوم16536195شيرازرياضي سيدعلي10

19از مهر15506027كرمانشاهعزيزي سه چقايي حميد2127از تابستان16886467شيرازرحيمي احمدرضا11

26از تابستان15705943كازرونرضازاده مهرنجاني جواد2228از تابستان18205853شيرازالري محمدمهدي12

20از تابستان21296105شيرازبي باك محمدابراهيم13

26از تابستان1166297برازجانصالحي نسب صادق1629از آبان21616033شيرازخواست خدايي اميرحسين14

31از سوم1546319گچسارانپردال رضا8430از راهنمايي22076136شيرازمارشال پيرغيبي علي15

38از دوم2076520آبادانعابدي علي1731از تابستان25265523شيرازروستايي محمد16

17از مهر2196326خرامهبذرافشان حسن2732از سوم27455575شيرازممنون سعيد17

16از آبان3885782سوريان/بوانات دهقان حسامپور محمدمهدي33

39از سوم5195569برازجانروان به عليرضا34

(روزانه )دانشگاه شيراز--مهندسي مکانيک

388  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1550  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2559  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 4535 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر16:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون26: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 42 تعداد قبول شدگان کانون 5885 : (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 نيز5 نفر از تابستان سال چهارم و 13,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان14  نفر از  راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون18 : (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 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 .
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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 سوم9806319فرخ شهردهقان قهفرخي محمد4112از سوم16316397تبريزخاكزادتنوراغاج رضا1

34از سوم9975997بروجنرسولي گندماني فاطمه2213از تابستان17936107تهرانعلمي محمدجواد2

62از اول10035841سنندجنورمحمدي وحيد1014از مهر18495823تهرانكوشا ابراهيم3

37از سوم10146744قممحمدي مهدي1515از آبان19216089تهرانسرسعيدي محمدمهدي4

66از دوم10526426قمحسين پور مهدي1116از تابستان20275992تهرانجعفرزاده كناري سعيد5

39از سوم10956213سبزواراسماعيلي مصطفي2317از تابستان21136358تهرانحاتمي پويا محمد6

28از سوم11016019اراكغفاري اميد18

39از سوم11206493كرمانيعقوبي محمدسينا1219از تابستان9055732ميبدسلماني مهرجردي محمدجواد7

38از سوم9085921بندپيابوالقاسم تبارگنجي مصطفي8

24از دوم2666011گنبد(ف)سالقي متين5420از دوم9626031رشتصابري ابراهيم سرايي مايده9

54از دوم5046019فرديسدالوري علي3721از سوم9665999تويسركانتركاشون مهدي10

37از سوم9746085سبزوارهاشم ابادي محسن11

(روزانه )(شهيدعباسپور)دانشگاه شهيد بهشتي --مهندسي مکانيک

1095  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2027  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 3474 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر15:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون34: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 22 تعداد قبول شدگان کانون 5997 : (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 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان15 :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 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

41از سوم13426262تربت حيدريهشيخي كاريزكي رضا3515از سوم6246610مشهدمتولي زاده مرتضي1

32از سوم14955728گرگانكابوسي محمد1816از مهر12176180مشهدنادرپورسيني محسن2

25از تابستان15766057سبزواررنجبرطزرقي مصطفي2317از سوم13536203مشهدمهدي زاده نفيسه3

30از سوم15935484بوشهرعاشوري محمدحسين1718از مهر18656132مشهدنقي نژاد سعيد4

40از سوم18336090قمافتخاري محمد1819از مهر20796113مشهدسريع محمدحسن5

17از مهر19255607اهوازبادامي علي9920از راهنمايي22856382مشهدقدوسي رضا6

35از سوم19375551سبزوارشريعتمدارتهراني فرزانه2321از تابستان25195889مشهدبرزگر بهداد7

58از دوم20086129بجنوردپاكدل روح اهلل4922از دوم29116256مشهدمقدسيان عرفان8

39از سوم20555926سمناندرخشان محمود2923از سوم31765781مشهدصدوقي پور سيدمرتضي9

21از سوم34225353شيرازاسدي محمد10

32از سوم3085825جغتايمسروري علي24

39از سوم3095415مشهدضرابي شهريار1825از مهر5706691نيشابورحقيقي بهروز11

74از اول4405603زرندمهدوي فر محمدجواد3326از دوم12116139گرگانكوثري اميرمسعود12

49از دوم4905721سرايانطاهرپوركالنتري غزاله2027از تابستان12136152ساريميرديده عليرضا13

50از دوم5786034نيشابورسيدابادي بيژن4528از سوم12646065بيرجندطالبي مهدي14

(روزانه )مشهد- دانشگاه فردوسي --مهندسي مکانيک

490  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1925  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3176  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 5846 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر20:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون36: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 36 تعداد قبول شدگان کانون 5721 : (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 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان19  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون20 : (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 36از 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

29از سوم22985604مالردنجفي گماسايي محمدرضا517از دوم39155980تهرانرحماني گاونرودي فاطمه1

15از تابستان23045710كرجطي هدي8

25از تابستان23555499شهرريخواجه نجفي محمود139از آبان14056160شهرجديد هشتگرد(ف)خدامي محمدميثم2

25از تابستان26215618شهرريصايمي محمدحسين1910از تابستان20065382شهرريدلبسته اميرحسين3

12از تابستان26735995تاكستانرحماني حميدرضا3411از سوم20276120كرجانفرادي عليرضا4

39از سوم28636190ساوهقاجار شهاب1712از آبان20905571شهريارفريدوني محمدسجاد5

41از سوم22175917قزوينصفربالي مهدي6

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 آبان14775846آملاسمعيل پور ارمان574از دوم22115974تهراناردشيريان ارشام1

47از دوم5845804پاكدشتاحمدي فرهاد135از آبان11846362شهريارپيرزاده اميرمحمد2

36از سوم12255890كرجدارابي رويا3

(روزانه )قزوين - (ره)دانشگاه بين المللي امام خميني--مهندسي مکانيک

2621  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 7807 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون26: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 15 تعداد قبول شدگان کانون 5571 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه 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 5,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان5 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون19 : (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 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 .

(روزانه )(محل تحصيل کرج)تهران - دانشگاه خوارزمي --مهندسي مکانيک

1225  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 4638 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون33: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 6 تعداد قبول شدگان کانون 5846 : (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 دبيرستان3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون19 : (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 

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 مهر15725890وراميناماني مرني مهسا3310از سوم23866161اصفهانماهوشي پرهام1

38از سوم15885899ماليرصفي كيكله رضا3311از سوم29505828بهارستانعباسي شاهي سرايي عرفان2

33از سوم16075882يزداسالمي نصرت ابادي علي2112از تابستان32705681اصفهانجبارزارع فايزه3

12از تابستان18165527كرمانشاهجامه بزرگ پويا13

17از مهر18215426فوالد شهربختياروندبختياري خيرابادي سينا12314از راهنمايي12276016فالورجانبابايي بندارتي احمد4

56از اول18285876رشتشهبازيان پويا3415از سوم12465912زرين شهرفوالدي حسين5

31از سوم18625423ميبدشاكري اشتيجه محمد3216از سوم14836257ساريميرمشتاقي سيده پريسا6

24از تابستان14985985دارابكمال ابادي پيمان7

10از اسفند3936273شوشتر(ف)هوشمند ميثم6917از دوم15255853اراكاحمدي رضا8

41از سوم7435814دهاقانمالقاسمي عطاابادي اميد3518از سوم15686051ماليراصفهاني محمدصادق9

(روزانه )دانشگاه اصفهان--مهندسي مکانيک

1821  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2950  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 5549 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر12:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون36: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 19 تعداد قبول شدگان کانون 5814 : (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 نيز3 نفر از تابستان سال چهارم و 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان11  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون20 : (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 

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 دوم43845602تبريزياراحمدي سميرا6126از دوم5376819تبريزجديري زهره1

52از دوم6627091تبريزجعفرپورمحله عباس2

22از تابستان10576021بنابصارمي نيا مصطفي4027از سوم9716628تبريزنگهبان خامنه علي3

16از مهر13115479بناب(ف)حاتمي علي4128از سوم10416657تبريزايل بيگي اميرحسين4

17از مهر14805811سنندجرستمي پيام5029از دوم11906706تبريزخوشروان اذر عسل5

110از راهنمايي15206050اروميهزارع اندريان فاطمه3530از دوم17076156تبريزجليل خبازي ارش6

14از تابستان16045319اردبيل(ف)مظفري اميرحسين1631از سوم18975919تبريزسالمت بخش الياس7

65از دوم17066148اروميهقاسمي اذر امين4532از سوم19606266تبريزاسدي اميد8

36از دوم18576025خلخاليونسي هرواباد ارمان5833از دوم20316088تبريزناصري محمدامين9

13از آبان20735674كرجحجي ابادي فهيمه4534از سوم21716047تبريزتارمحمدي عرفان10

77از اول21195798اردبيلموسوي عموقين رباب1935از مهر22305707تبريزسعادتي الو رضا11

35از سوم21295682زنجانفرجي صفي لو نويد9436از راهنمايي28725910تبريززادشكويان مهدي12

47از دوم21855836اردبيلارمون ياشار4037از دوم29855935تبريزاحقاقي بناب نسترن13

16از مهر22445661اردبيلگلي نيا مهران3438از سوم30275804تبريزخليل زاده هادي14

51از راهنمايي22855661جلفاعليزاده ارسي اي سان1239از دي32145754تبريزنيكان فر سما15

27از سوم23665994ابهرعباسي مهدي4440از دوم32326060تبريزدلفرح كيوان16

26از تابستان25085897اروميهعزيززاده انگنه امير2141از تابستان32745522تبريزفالح اميرحسين17

33از سوم26365828خويميرزايي علي5642از دوم33196577تبريزانسانيان عرفان18

27از دوم26875894كرمانشاهنجومي حسين1743از مهر33235827تبريزفرشباف زينتي صفا19

18از مهر34955749تبريزملك زاده هادي20

17از مهر3586007تبريز(ف)صيدي عطااهلل1244از مهر37196133خسروشاهعصمتي الهيجان مهدي21

33از دوم5585597بيجارالوندي علي1845از سوم39245810تبريزجليلي فيروزساالر اميرحسين22

25از تابستان6215827جلفاجبرييل زاده علي1846از مهر39425452تبريزقلي پور مهدي23

33از سوم6475906بيجارلطف اللهي اميرحسين2647از سوم42325477تبريز(ف)اشكي قراملكي احسان24

63از اول7485797مهابادابوبكري ارام4448از سوم42705782تبريزحقي سفيدان حسن25

18از مهر8385546اهربرومندنژاد حامد49

(روزانه )دانشگاه تبريز--مهندسي مکانيک

748  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2366  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3719  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 7000 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر32:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون36: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 59 تعداد قبول شدگان کانون 5707 : (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 نيز12 نفر از تابستان سال چهارم و 5,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان29  نفر از راهنمايي ،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 59از 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 مهر16225636همدانصالحي زهرا425از سوم27655798تهرانمنصورسمايي فاطمه1

23از تابستان18035792نوشهردادفرگلشني ديبا196از مهر30696100تهران(ف)صراف مهربان طاليه2

22از تابستان19835722سمنانطالبيان بهديس1227از راهنمايي32465447تهرانمحمودي محدثه3

112از راهنمايي22275799كرجقربان زاده مريم8

32از سوم14585903بهشهرشهربندي عاطفه4

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم62775517يزداحمدي خوب مهرداد126از مهر21106740تهرانباللي اميرحسين1

9از تابستان76215371كرجدرزي رامندي پرنيا167از مهر24975779تهرانشهسواري ارغوان2

15از تابستان79555117كاشانكمال فاطمه118از مهر34355955تهرانگل محمدي محمد3

16از سوم106835678اهوازقاسميان علي9

28از سوم16755918يزدمزيدي محمد4

5از آبان35365156برازجانموسوي حقيقي سيدعباس3210از دوم26875824بندرعباسخوشحال ارين5

(روزانه )تهران - (س)دانشگاه الزهرا--مهندسي مکانيک

1983  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3069  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 5816 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون48: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 9 تعداد قبول شدگان کانون 5722 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه 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 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان2  نفر از راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون20 : (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 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 .

(پرديس خودگردان)تهران- دانشگاه صنعتي شريف --مهندسي مکانيک

8207  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3806  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 22119 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون17: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 14 تعداد قبول شدگان کانون 5371 : (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 نيز4 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون13 : (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 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

49از دوم29635793آران و بيدگلمسعودابادي اراني علي194از تابستان15886128كاشانانصاري مقدم صادق1

33از سوم19065868آران و بيدگلمسجدي اراني مجتبي2

37از سوم6645399تيراناحمدي حسن ابادي مسعود265از تابستان24395552نجف آبادرحيمي محمدرضا3

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان37335344بندرانزليملكي مقدم نژاد زهرا3815از سوم17926197كالچاي و رحيم آباداسماعيل زاده زينب1

74از اول42445287املشحسيني كاكرودي اميرحسين6716از دوم20805706رشتشفيقي دانيال2

53از راهنمايي44865260الهيجاناينه افروز بنيامين2017از تابستان21605689رشتپورممتاز علي3

38از سوم45195202رشتمرادي كيارش1918از تابستان24395630لنگرودمهدوي كوشالشاه سيدمحمد4

21از تابستان48455867قزوينمحبعلي مهرنوش4419از دوم24575799لنگرودموسي زاده رومينا5

17از آبان51065390كرجمكي نيري دانيال1320از آذر25645882رشتزيبايي محمدامين6

138از دبستان26935763كالچاي و رحيم آبادصالحي نژادچايجاني كيميا7

53از دوم6075896تنكابنعكاس زنگباري ثابت هومن2221از تابستان30325503الهيجاندرويشي سياهگلده مرتضي8

82از راهنمايي7345705املش(ف)اديب نيا مصطفي1822از تابستان30685470رضوانشهرگركاني اميرحسين9

25از تابستان10605282فومنفراميني فاطمه3123از سوم32285195بندرانزليصيادقنبري نژاد مجتبي10

19از مهر12695444الوندپريدار بهنام2024از مهر32585179كرجرمضانخاني ارمين11

48از دوم12925569تنكابنساعدي ياشار1925از مهر34415647كرجعباسي برگويي اميرحسين12

29از سوم14865474تنكابنشورميج ميالد3226از سوم37075754اسالم شهرامرايي علي13

79از راهنمايي15176701رامسراكبري دوگلسر محمد3727از سوم37235718الهيجانعبيدي محمدحسين14

(روزانه )بومي استان اصفهان (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش)تهران - دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي --مهندسي مکانيک

2439  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 8315 : (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 5552 : (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  نفرنيز2  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون22 : (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 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 .

(روزانه )رشت- دانشگاه گيالن --مهندسي مکانيک

1486  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4244  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 12657 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر15:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون40: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 28 تعداد قبول شدگان کانون 5390 : (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 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز5 نفر از تابستان سال چهارم و 7,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان11  نفر از دبستان و راهنمايي ،4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  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 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 .
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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 دوم18265155قوچانهاشمي ساالنقوچ سعيد314از سوم12256535گناباداريان نژاد علي1

64از دوم19315579سبزوارنعيمي اميرحسين765از اول13865568نيشابورنوري علي2

39از سوم15625631نيشابورشورگشتي سيدسجاد3

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان33605252بروجنحسيني مقدم بروجني امين109از تابستان52575449شيرازبهمني امير1

96از راهنمايي34615702بهبهانابروشن ابوالفضل10

31از سوم34615579بهبهانافشون مسعود1511از تابستان5716245اهوازرهيج طرفي حسين2

26از سوم18706205اهوازخنفري حسن3

17از مهر5176030شوشترصيادنژاد محمد1612از سوم19095821اهوازطباطبايي سيدبهاالدين4

32از دوم9365082كرمانشاهراشت افشار2913از سوم22555584بوشهرنادري ميعاد5

15از آذر9965399بندرگزشربتي نوكنده غالمرضا3714از سوم26365303اهوازپورفرجي سيدعلي رضا6

40از دوم11575448اميديهمحمدي فرد محمد4015از سوم30295639دزفولدل گشا رضا7

52از دوم12575404ماه شهرچابك رو سجاد1216از مهر31815391اهوازاحمدي مسعود8

(روزانه )بومي استان خراسان رضوي (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش)تهران - دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي --مهندسي مکانيک

1826  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 5559 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون50: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 5 تعداد قبول شدگان کانون 5568 : (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 

.  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان به کانون آمده اند5 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون22 : (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 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 .

(روزانه )(محل تحصيل اهواز)دانشگاه صنعت نفت --مهندسي مکانيک

1157  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3360  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 10094 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر10:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون30: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 17 تعداد قبول شدگان کانون 5399 : (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 نيز3 نفر از تابستان سال چهارم و 3,   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 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 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

22از تابستان33485570ماليرساوجي علي1914از مهر6525994همدانطاهري حميدرضا1

32از سوم33995377ماليرملكي اميرحسين4515از دوم12256236همدانعابدي زاده ايمان2

15از آذر34045169دزفولكشاورزي محمد5216از دوم14695426نهاوندطاهري اميررضا3

20از تابستان35015471قمراستاني استيار مهدي3317از سوم18526085همدانصفي نيا پويا4

17از مهر38445324همدانبياتي پرنيان2118از تابستان18625635همدانپرچمي منصور حامد5

46از سوم38555916شهريارصفري سرشت اميرمحمد1419از مهر21835700همدانوحدتي موسي پور اميرحسين6

19از تابستان38595752ساوهشيخلر حامد1220از آبان22345783همدانزنگنه امين7

7از بهمن43695679بروجردتميزي مهدي3821از سوم27715384همداننادربگي علي8

48از دوم29585787نهاوندگل پايگاني علي9

51از دوم7036198رزنتوحيدي نافع محمدصادق3822از سوم31605375خرم آبادياوريان علي10

16از مهر11335573كنگاور(ف)طاهرابادي محمد4123از سوم31765535محمد شهر(ف)احمدوند علي11

17از آبان11745200اسدآبادكمانگرمساعد فرحان1524از مهر32155249همدانمستقيمي اميرحسين12

70از اول16895267بهارحاجتي احمدرضا1725از تابستان32325189بوشهرمحمدرضايي حسين13

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم42955573مشهدجنگي عليرضا374از سوم37245655اصفهاناميني مبين1

35از سوم39085204مشهدحوايجي سيدعليرضا2

16از مهر36245428بجنوردساالري اميرحسين125از آبان40675447مشهدگلپور مهرناز3

(روزانه )همدان- دانشگاه بوعلي سينا --مهندسي مکانيک

1174  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3501  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 11147 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر11:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون29: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 27 تعداد قبول شدگان کانون 5375 : (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 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز9 نفر از تابستان سال چهارم و 5,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان11 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون18 : (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 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 .

(شبانه )مشهد- دانشگاه فردوسي --مهندسي مکانيک

4067  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 9139 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون27: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 6 تعداد قبول شدگان کانون 5428 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

1منطقه 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 دبيرستان3 :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 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 .

 54 



شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 دوم37215253سيرجانكوشكي محمدمسعود3015از سوم59735445اصفهانحق شناس مهسا1

24از تابستان37875581كرمانصابري اناري سيدمرتضي2116از تابستان60025116شيرازاسفندياري بيات علي2

39از سوم40085319كرمانرجب قانع محمد517از مهر71045226شيراز(ف)كاردانيان اميرحسين3

25از تابستان40765054بندرعباسنظري زاده عرفان3518از دوم74375115شيراز(ف)رجبي رضا4

37از سوم40975281كرمانابارقي محمدجواد19

37از سوم41575500كرمانعسكرپوركبير مهدي5820از راهنمايي22655871كرمانزندخاوري ابتين5

45از دوم45285424سيرجانبدرالديني الناز1821از سوم22815251رفسنجانتوانايي شايان6

23از تابستان46345320مرودشتدهقانيان سيدعباس2322از تابستان23705959كرمانفغاني حامد7

16از آبان48325620كشكوئيه رفسنجانصفوي سيدعلي3723از سوم25325331جهرمحاتمي حامد8

24از سوم26685291كرمانجعفري اميرحسين9

38از سوم6715623شهربابكيحيويان ميمند محمدجواد3124از سوم32155630سيرجاننقوي مصطفي10

82از اول9125715چنارانصديقي احسان2425از تابستان32225713كرمانرضايي خنامان علي11

36از سوم13265279زرنديزدي علي ابادي حامد1726از تابستان32755476كرمانمظفري علي12

117از راهنمايي14105294بمپي پر محمدجواد3927از سوم36555683كرمانمواليي حميدرضا13

42از دوم16575645زرندضياالديني دشتخاكي محمدعلي1528از سوم37075510كرمانمرتضوي فر اميرحسين14

(روزانه )کرمان- دانشگاه شهيد باهنر --مهندسي مکانيک

1410  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4097  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 7104  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 13040 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر19:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون35: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 30 تعداد قبول شدگان کانون 5281 : (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 7,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان17  نفر از راهنمايي ،2 :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 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؟ 
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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 سوم35575153بهشهرميكاييلي علي1624از مهر12236060فريدون كنار(ف)اكبرزاده اميرحسين1

14از آبان35755464آملصداقت نيا اميرحسين4625از سوم15336114چالوسدژكام رسول2

33از سوم37035044بابلپارايي حسن كاليي حرمت اله10426از راهنمايي17806220نوراسكندري ثاني محمدمهدي3

40از سوم37285363ساريعماديان ياسمن السادات2027از تابستان18575778آمللياليي هاتف4

34از سوم38645647بابلشاكري دون اميرحسين2928از سوم21905574قائم شهردهرويه سمناني مبينا5

19از مهر39005366قائم شهر(ف)رضايي سعيد2229از تابستان24185663چمستاناميري محمدامين6

52از دوم42485612بهشهريوسفي كبري730از تابستان25285084گرگانپوالد مهسا7

71از راهنمايي42945260آملكوثري اميرحسين2031از سوم25796003آملشاهنوري اريان8

13از مهر43215957نيشابورخباززاده علي4032از سوم27595278بجنوردهمتي حسن9

26از سوم43425700گرگانشمعانيان اصفهاني سجاد3033از سوم28725240ساريخورشيدي پاجي فاطمه10

33از سوم45655264بابلصديقي بارفروشي مهيار1734از تابستان28985391آملتنكابني رضايي مرجان11

15از مهر45935032گرگان(ف)عطار محمدعلي2335از سوم30105225بابلرسولي ميرمحمد12

21از تابستان30265223چمستانتندرو مريم13

30از سوم3235552آملپاشااخا گلناز3436از سوم30745685نورفرخ سير محمدرضا14

139از دبستان5616210عباس آبادمحمودي محمد3437از دوم30805103بابلهومن مصطفي15

57از اول6915746شيروانحسيني سيدعلي3538از سوم30975657بابلسيدي سيدمحمدعلي16

24از سوم7395270كياكالفرجي احسان3939از سوم32355452ساوهحيرتي ابوالفضل17

36از سوم7735759پاكدشتشهرابادي محمدصادق4640از سوم33355258سارينادم سوركي محمدجواد18

24از سوم7955470زيراب سوادكوهاميري اميرمحمد2341از تابستان33565689بابلقاسمي مرزبال عليرضا19

31از سوم10055180زيراب سوادكوهخليلي پالندي زيبا3942از دوم33705152بابلعلي زاده افروزي محسن20

35از سوم10995630مالردراجي اسدابادي محمدجواد1143از مهر34115308آملكارگران درسا21

12از مهر11705143كردكويبني هاشمي باالجاده سيدحسن1844از مهر34305295گرگانبهرامي فرهاد22

52از دوم11845570شهرجديد هشتگردكاليي محسن3445از سوم35425191ورامينارسنجاني محمد23

(روزانه )دانشگاه صنعتي بابل--مهندسي مکانيک

1170  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3728  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 11024 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر31:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون33: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 46 تعداد قبول شدگان کانون 5240 : (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 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز8 نفر از تابستان سال چهارم و 6,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان28  نفر از دبستان و راهنمايي ،3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون19 : (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 46از 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؟ 
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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 دوم35065841شهرضاقاسم عسگري علي1922از تابستان39115626اصفهاننهنگي فرزاد1

16از تابستان37525231خميني شهرشاه زيدي محمدمهدي1523از تابستان43565548اصفهانملكوتي خواه حامد2

18از مهر37635739كاشانسهيلي نيك سيدطه2824از سوم50295563اصفهانكدخدايي اليادراني ارش3

17از تابستان38715021خميني شهرهوشمند داود1625از مهر53515158اصفهانايرانپورمباركه ارمين4

29از سوم42205342كاشانمنصوري نوش ابادي محمد2426از تابستان59295236اصفهانصمداني ميالد5

30از سوم42815541كاشانصفري اميرحسين1327از تابستان64275037اصفهانمهره كش محمد6

31از سوم43464927اردستانيزدي زهرا3028از سوم65685199اصفهانخليلي هادي7

44از دوم44695363شهرضا(ف)بهزادفر عباس3629از سوم69135468اصفهانعليخاني كوپايي سپهر8

19از مهر44985351كاشانفرقاني رسول30

32از سوم47145113اصفهانكريمي قهدريجاني علي4231از سوم12696469كاشاناحمدي محمدابادي محمدرضا9

23از تابستان47665301كاشانبديعي مصطفي3232از سوم17385647كاشانايجادي اميرمهدي10

25از تابستان49345249نجف آبادسوراني سميرا2633از سوم21375792كاشان(ف)نخكش نياسر محمدامير11

18از آبان50515439كاشانزماني نيا محمدرضا2634از سوم21575664كاشانحميدي شاد اميد12

13از تابستان51444890نجف آبادخدادادي قلعه شاهي زهرا2035از مهر22195848فرخ شهرشمس قهفرخي مهدي13

22از تابستان53374797نجف آبادقرباني حسين2136از تابستان23755438قموفايي عليرضا14

16از تابستان54465518كاشانبهشتيان فاطمه سادات5537از دوم25775527زرين شهرلطفي ريزي محمدرضا15

14از آبان27315422شاهين شهرحسيني محمدحسين16

23از تابستان9575636تيرانباغباني تهراني زهرا5638از دوم27795715زرين شهرمهدي زاده ريزي عباس17

45از دوم16905375مالردنوروزي عليرضا2439از تابستان28076169قمنيك بيان محمدحسن18

23از تابستان17255308مالردچارخلي يينانلو مجتبي1640از مهر28205472كاشانحيدري ارمكي محسن19

35از سوم19415199تيرانخدايي زهرا2241از تابستان29425437زرين شهرعباس زاده مسعود20

34از سوم23375072تيرانطاهري تهراني مهران1942از مهر32655098زرين شهرامامي قلعه قاسمي محسن21

(روزانه )دانشگاه کاشان--مهندسي مکانيک

1941  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4714  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 6568  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 13505 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر18:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون26: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 42 تعداد قبول شدگان کانون 5199 : (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 نيز8 نفر از تابستان سال چهارم و 16,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان18 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون19 : (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 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؟ 
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 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

22از سوم34345402يزددره زرشكي محمدمهدي1827از مهر33855592مشهددورانديش يزدي سيددانيال1

21از تابستان35925409يزدموسوي بفرويي سيدمرتضي3328از سوم40245425اصفهانرشادي نژاد محمد2

10از آذر36215373يزدجعفرزاده علي2929از سوم46206375اصفهانتاديبي عليرضا3

46از دوم36745701يزدمدرسي نيايزدي سيدمعين1230از مهر46875407شيرازجوكار مهدي4

17از تابستان37035360يزدخورشيد سيدمحمدمهدي1131از آذر51265223شيرازصحراييان محمدصادق5

34از سوم38805455يزدمناقبي وحيدرضا3732از دوم51775671شيراززارعي محمدصادق6

11از مهر38855335آبادهكريمي علي933از مهر59185124شيرازملك پور سيدرضا7

24از تابستان39005048خميني شهربوجاري لودريچه محمدهادي3634از سوم61354964شيراز(ف)ديانت طلب محمدحسن8

15از مهر40015307يزدشكراللهي توران پشتي ابوالفضل9635از راهنمايي67075702شيرازخيامي نژاد اميرحسين9

23از تابستان41065576يزدحاتمي مصطفي1636از مهر73025026اصفهانشيراني شمس ابادي مهسا10

17از مهر41864982يزدحسيني يكتا سيدمصطفي837از آبان73854768شيرازشادكامي اهوازي پوريا11

22از تابستان42354969يزدخاني زاده محمدمهدي38

15از مهر42765369آبادهكشاورز مهدي1739از تابستان9896313يزددستمال چيان سيداميد12

22از سوم42765305آبادهحيدري محمدامين3740از سوم15156043يزدمظفري زاده يزدي اميرحسين13

35از سوم42945174يزدخيرانديش علي2041از مهر16755164يزدميرحسيني سيدمحمد14

13از مهر43095140زرقان(ف)محمدي حسين3542از سوم17786102يزدنژادي رنجبر محمدرضا15

25از سوم44305436استهبانكمالي محمدجواد2943از سوم20365809يزدحاجي ميرزا سيدعلي16

18از تابستان45085865يزدرشكوييه جديدي جواد2344از تابستان22405753يزدرضايي پورفهرجي ياسر17

17از مهر47955490خميني شهر(ف)جعفري هرستاني رضا3245از سوم23105956يزدشجاع الساداتي سيدعليرضا18

24از تابستان48535278شهرضاقرقانلو شبنم10346از راهنمايي27675570يزدرجبي خضراباد محمدابراهيم19

25از تابستان27795610يزدزارع چاهوكي عليرضا20

10از مهر10525273يزدخالقدادي اميررضا3847از سوم28245140كيارحسيني محمد21

26از تابستان11685138تيرانزماني تهراني علي4048از سوم29795234يزدشاكري حسين اباد جالل الدين22

19از مهر12285422ابركوهساالري پناه احمدابادي عليرضا3649از سوم30745549يزداميني حاجي ابادي اميرحسين23

33از سوم12526024قائنارين زاد اميرحسين2550از سوم31325472يزدنعمت اللهي زين اباد شاهين24

24از تابستان13965088ميبداكبريان اميرحسين5851از اول31325345يزدانوري محمدعرفان25

14از تابستان34345657يزدسجادي فر سيدسينا26

(روزانه )دانشگاه يزد--مهندسي مکانيک

1252  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4235  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 6707  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 12247 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر22:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون27: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 51 تعداد قبول شدگان کانون 5174 : (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 نيز16 نفر از تابستان سال چهارم و 13,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان20  نفر از راهنمايي ،2 :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 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؟ 
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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 تابستان68935352تبريزفكوري باسمنج علي2614از سوم32196198تبريزبهروزبراقي سيده سوزان1

44از سوم72895662تبريزصادقي فر رضا1915از سوم46115968تبريزفرشي احمدي پويا2

14از تابستان75955289تبريزمحقق علي3816از سوم52645652تبريزبابايي حسن3

31از سوم76755221تبريزبان محمد1617از مهر55285019تبريز(ف)صفوي اسكنداني ميرعلي4

35از سوم78385994تبريزراضي ارميا1618از مهر55436229تبريزفاريابي يوسف اباد سجاد5

79از راهنمايي56145389تبريزحاتمي زاده اميرحسين6

48از دوم30685513اردبيلرادفر سينا2619از سوم58145256تبريزجعفري هيبت بگلو محمد7

74از راهنمايي31065530اردبيلفتاحي سنا3420از دوم60185486تبريز(ف)تقي نژاد صمد8

12از مهر48175218بروجردعرب انواري محمد3821از سوم60725753تبريزجداري مهرانا9

49از اول49535117مراغه(ف)عابدي كمالي رضا4522از سوم62825693تبريز(ف)طاهري نيا هادي10

21از سوم68584957مراغهجباري صبا3123از دوم64445207تبريزامن الهي اصل ارسالن11

153از دبستان68894921بنابمسيبي عماد1724از تابستان64495162تبريزشهيدي امير12

48از دوم71044997مرندشاطري نيلوفر1025از مهر65575505شيراززارع علي13

149از دبستان26824970آذرشهربشيرزاده پراپري فاطمه26

(شبانه )دانشگاه تبريز--مهندسي مکانيک

6889  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 6893  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 14581 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر19:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون42: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 29 تعداد قبول شدگان کانون 5207 : (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 تابستان سال چهارم و 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان15  نفر از دبستان و راهنمايي ،4 :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 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؟ 
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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 مهر41145098باغستان(ف)فتحي اولي قشالق حامد188از آبان76885601تهرانپوركريمي شيرايه ابوالفضل1

21از تابستان46095226قمطباطبايي نژاد سيدعلي9

24از تابستان46705126قماسمعيلي محمد10110از راهنمايي13685692قممختاري حسين2

46از دوم49654847قممهدوي سعيدي محمد3111از سوم21575920قمفخارمنش محمدعباس3

19از تابستان57845411خميني شهرميريان سيدمحمدحسين1112از آذر28855275قم(ف)اميغي علي4

22از سوم60625524اسالم شهرمحمديان ديزج علي3913از سوم31815520قمشعباني جوكار عليرضا5

67از اول40105794قمحيدري محمدسجاد6

21از تابستان14265131رباط كريمكريمي علي1514از مهر40415164اسالم شهرنمرودي اذراحمدابادي عليرضا7

(روزانه )دانشگاه قم--مهندسي مکانيک

5354  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 14458 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون32: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 17 تعداد قبول شدگان کانون 5151 : (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 نيز4 نفر از تابستان سال چهارم و 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان5  نفر از راهنمايي ،1 :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 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؟ 
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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 سوم55625055ميانه(ف)رجايي عليرضا3714از دوم75864953تهراناخوندي وكيل اباد فاطمه1

31از سوم56585445محمديهرجبي جيرنده بنت الهدي5515از دوم95055341تهرانمختاري سياوش2

24از تابستان60334895رودسرهادوي سهيل16

46از دوم60425341ميانهنسيمي اقكند محمد2017از سوم22175996زنجانعندليبي علي3

16از آبان64995540كرجاحمدزاده عليرضا9418از راهنمايي23225495زنجانحسني نيما4

24از تابستان65185368ابهردودانگه ارمان6619از اول31675642كرجمنتخبي فرزام5

38از سوم66925033ميانهرحيمي سپهر2420از سوم32605327زنجانحديديان مقدم معين6

16از مهر67124967زنجانقشمي مريم4321از سوم34215866زنجانمحمدپور حميدرضا7

13از آبان70524849قزوينخانبان اميرعباس3122از سوم38685947زنجانغريبلو اميرمتين8

13از مهر73024923زنجانموسوي سيدسروش2523از تابستان43265185قزوينعموجاني وحيد9

24از تابستان76695363زنجانكريمي فاطمه3524از سوم47286206زنجانصديقيان عليرضا10

102از راهنمايي76825174بنابوحيدي حاجي حسن خالصه سعيد3725از دوم48394996مراغهسامي مرتضي11

18از تابستان48845433زنجانرضايي نجي اميرحسين12

68از اول18934986هشتگردصالحي ارش2026از تابستان54715386قزوينشعباني فاطمه13

(روزانه )دانشگاه زنجان--مهندسي مکانيک

6692  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 18333 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر16:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون36: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 28 تعداد قبول شدگان کانون 5033 : (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 نيز4 نفر از تابستان سال چهارم و 6,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان14  نفر از راهنمايي ،2 :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 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؟ 
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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

9از تابستان69565408تهراناذري محبي برنا224از تابستان51205429تهرانيوسفي اذر يوسف1

39از دوم52465171تهرانكرمي زهرا2

53از دوم20335892قممحمدي علي55از دي67574970تهرانصفاري ايمان3

22از تابستان34555157قمقلي زاده مشكول محمدحسين6

(روزانه )دانشگاه صنعتي قم--مهندسي مکانيک

6757  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 12936 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر2:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون25: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 6 تعداد قبول شدگان کانون 5157 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

1منطقه 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 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون16 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 25 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها : چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 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؟ 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

15از مهر46705275اهواز(ف)مكوندي عليرضا2016از تابستان55385225شيرازابوالحسن بيگي گله زن احمدرضا1

9از مهر50844948اهواز(ف)عبياوي سعيد4417از سوم60955922تهرانبندر نيما2

12از مهر53485175اهوازاخوان ماهان2318از تابستان81725132شيرازگشتي محمدرضا3

30از سوم56345243اهوازشاه حسيني دنيا3319از سوم86955038شيرازفضلي فروغ4

27از سوم56435138دزفول(ف)معتمدفر مهدي2020از سوم91615481شيرازسالكي كسري5

12از سوم57205407اهوازمرادي محمدمهدي21

48از اول58744898اهواز(ف)مجدم نيا سليم2122از تابستان17896045اهوازداودي ذيالبي عليرضا6

18از مهر64065096اهوازبهمئي حسين15023از دبستان37335613بهبهانمحمدي عليرضا7

7از مهر66024940اهوازبيات زاده چالشتري اميرمحمد2324از سوم37395567اهوازسجادي سيداميرحسين8

19از تابستان37795230اهوازكرم پور يزدان9

19از سوم15325248اميديهشريفي سليم6025از دوم38555643بهبهانابول زاده افشين10

9از آبان16355472مسجدسليمانخرمي نيا محمد3726از سوم38555507اهوازدرويشي ابوذر11

25از سوم16415770شوشترروستايي محمد3627از سوم39965539بروجننادري بلداجي ارش12

15از مهر17944883ايوان غربوليان اميرحسين1428از مهر40735190اهوازكاظمي اسفه حسين13

8از آذر20314928شوشترموسوي سيدمهدي2529از تابستان44184802اهوازاحمدي دزفولي سيدرضا14

23از دوم46494977اهواز(ف)موسوي سيدعليرضا15

(روزانه )دانشگاه شهيد چمران اهواز--مهندسي مکانيک

1794  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 5643  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 8695  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 15955 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر15:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون27: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 29 تعداد قبول شدگان کانون 5038 : (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 نيز9 نفر از تابستان سال چهارم و 5,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان14  نفر از دبستان ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون15 : (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 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

77از اول59025214خويعليزاده علي5716از دوم56145443تبريزاصغريان امين1

23از سوم60925192شهرري(ف)ولي ياري سويني محمدرضا2217از تابستان73465503تهرانصميمي عليرضا2

24از تابستان62305214اروميهميرزايي رضا2018از سوم85604832شيرازبرفي پشت پري علي3

32از سوم64744813اروميهاسعدي شيشوان محمد819از تابستان85765302تهران(ف)اركاني اشكان4

9از مهر65745071بناب(ف)قهرماني اكبر5520از اول86815356تبريزاحمدي محمدحسين5

54از دوم87815062تهرانلطفي بهزاد6

25از تابستان11905421جلفاسلطاني مهدي21

27از سوم12075484مهابادشريفي كامران13322از دبستان36555122اردبيلداننده بقراباد مريم7

20از مهر14045540مياندوآبنجفي ملك اباد رضا5323از دوم39965627خلخالسنداني ارين8

31از سوم15395397ربطاميني نژاد پيمان6224از دوم40975334اردبيلمجيدپورمحموداباد امير9

40از دوم15465487نقدهخدادادي علي1325از مهر44865162مراغهارجمند مسعود10

12از مهر16115247قرچك(ف)دميرچي تازه كند صادق4226از سوم45445403مراغهيكانه ابوالفضل11

29از سوم18764943قروهاميني ارمين3727از سوم46885046ابهرزارع مهدي12

25از سوم19515000سردشت(ف)اسماعيل پور هيمن2828از سوم52585102مراغهموسوي نرج اباد سينا13

80از راهنمايي20645257بمفهمي مليكا2529از تابستان57744852كرجاژدري خامنه مجتبي14

21از تابستان58114729خلخالنوروزي قاسم15

(روزانه )تبريز- دانشگاه صنعتي سهند --مهندسي مکانيک

1951  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 6230  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 8681  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 16991 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر19:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون37: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 31 تعداد قبول شدگان کانون 5046 : (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 .

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 دبيرستان17  نفر از دبستان يا 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 31از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

19از مهر57745127رودسر(ف)اقايي علي86از تابستان89705178تهرانحسيني سيدمحمد1

25از تابستان63425134بابلروحي اهنگر علي7

11از آبان63915303ساريموسوي تيله بني حامد258از تابستان48065583بابلكاظمي فيروزجايي محمد2

12از آذر66805320آملراعي محمد199از تابستان49785101قائم شهرامامي قره حاجلو احسان3

38از سوم50105303بابلمسلم زاده گتابي محمدحسين4

18از دوم21185433آستارا(ف)محمودي مرصاد1610از مهر51835115نورگل پورچمركوهي مجتبي5

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم71505475بجنوردريوف مقدم مهدي318از سوم101145259شيرازمنصوري سياوش1

27از سوم87024880رشتاميري سارا179از تابستان107414714تهران(ف)خاتمي اميرمحمد2

99از راهنمايي16745535تنكابننيك دوست پرهام3110از سوم50925260رشتنعيمي سيدتايماز3

23از تابستان22155189مالردبهنيا پويان5711از دوم60465226رشتداسي سنگاچيني تارا4

23از تابستان32145313رودبارمنجيلحمزوي لويه مصطفي5412از دوم66575216الهيجاننصيري علي5

54از دوم33874712رشتدست مرد فاطمه3413از سوم68895096سنندجرسول پور مبين6

19از مهر41314938آستاراكاظم زاده محمد3914از دوم71045058رشتقامتي صف سري محمدجواد7

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 دبيرستان9  نفر از  راهنمايي ،1 :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 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  آزمون37: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 15 تعداد قبول شدگان کانون 4938 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

  آزمون16 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 19 : (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 .

(شبانه )رشت- دانشگاه گيالن --مهندسي مکانيک

3387  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 7813  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 23683 : (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 نيز4 نفر از تابستان سال چهارم و 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(روزانه )بابلسر- دانشگاه مازندران --مهندسي مکانيک

6391  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 17721 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر2:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون19: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 12 تعداد قبول شدگان کانون 5127 : (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

111از راهنمايي53905139ماليرعلمي محمدجواد118از مهر27225349كرمانشاه(ف)كرمي محمدرضا1

12از مهر56864902كرمانشاه(ف)رضايي نجف ابادي پريسا119از تابستان32225423كرمانشاهكهزادي محمدامين2

15از مهر69245144تويسركانفضلعلي حسين1310از تابستان43125179كرمانشاهكبيركوهي محمدسجاد3

13از تابستان72215151كرمانشاهيوسفي ارمين4011از سوم45855163ماليرعادلي مهدي4

11از مهر49405220كرمانشاهخطه سياه هومن5

31از سوم19085111تكابكريمي حسن اباد كسري1112از تابستان50205364كرمانشاهسلطاني اميرحسين6

19از تابستان22735019ايالمسهيلي عرفان3213از دوم51026235كرمانشاهپورمتعبد حامد7

18از مهر32214888صحنه(ف)محمدي گروسي مهدي14

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان96185042شيرازترمه باف زاده محمدجواد259از تابستان58655287شيرازترمه باف زاده عليرضا1

23از سوم59475338شيرازتوكلي مهدي2

39از دوم49345318بجنوردپاكدامن مهدي710از تابستان67475710شيرازصفرپور محمدحسن3

19از مهر56385250زرقان(ف)رزمجوئي حسين2011از تابستان71495140شيراز(ف)كاتوزيان كسري4

32از سوم56505030كازرونمزارعي وحيد1712از تابستان79595107شيرازحيدري رضا5

10از آبان62594882المرد(ف)كرمي فرشاد1913از تابستان79875062شيرازرامتين محمدرضا6

28از سوم85365227شيرازفصيحياني رضا7

40از دوم13075069بندر ديرتفضلي زاده رضا514از آبان88715109شيرازتوانا پروانه8

33از سوم18855155برازجانلواساني رضا15

13از آذر20765020بندر ديرفخرايي محمد16

  آزمون17 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 22 : (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 .

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 تابستان سال چهارم و 6,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان6 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(روزانه )بوشهر- دانشگاه خليج فارس --مهندسي مکانيک

1885  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 5650  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 8871  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 17180 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون22: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 16 تعداد قبول شدگان کانون 5062 : (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 5,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان3  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون15 : (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 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 .

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون24: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 16 تعداد قبول شدگان کانون 5111 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 2منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه رازي کرمانشاه--مهندسي مکانيک

2273  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 6924  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 19390 : (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

14از آبان75944999اروميهسيالني فر اشكان5010از دوم79825233خسروشاهعبداللهي خردمند حامد1

16از مهر78424774اروميهديدانلو كيوان1311از تابستان107595218تبريزفقري زنوز پدرام2

33از دوم92105866اروميهفرهمنديان عطا12

23از تابستان92104733مراغهنوروزيان امير1913از مهر40065121اروميهدودكانلوي ميالن پيمان3

18از مهر47085300اروميهخوش نظر نيما4

17از آبان9595486شبستر(ف)بنيادي وايقان حامد2014از تابستان47545302اروميهصفايي علي5

53از دوم19335305عجب شيرعصمتي فخرالدين1815از مهر54865075اروميهكريمي رويين6

26از دوم22985590مهاباد(ف)مصطفي زاده علي1816از آبان60224880اروميهشكري بهاره7

16از مهر27145022مهابادشيخه متين2317از تابستان65485024اروميهبابايي ملك طالش رضا8

39از سوم28335057آذرشهراذرپورتبريزي ميثم6318از اول72645303اروميهحق دوست قهرمانلو علي9

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان67454962اسالم شهراستادرحيمي عرفان346از سوم31876235تهرانقهرماني پارسا1

18از سوم79024991شهرريملك پور سهراب187از مهر35895423تهرانخوش قدم شهريار2

16از تابستان56885599تهرانعابدي محمدرضا3

20از تابستان25685191شهريارجعفري محمد8

34از سوم48094671فرديسفروغي اميرحسين229از تابستان36455209كرجاسكندري پورخرمي سپهر4

45از دوم48194887مالرداكبري زهرا1010از آبان60665042كرجكرمي اميرمحمد5

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون17 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 23 : (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 

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون23: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 4962 : (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 .

(غير انتفاعي )تهران- دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ --مهندسي مکانيک

4809  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 6745  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3589  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 21657 : (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 نيز8 نفر از تابستان سال چهارم و 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان6 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون18 : (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 20از 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  آزمون26: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 20 تعداد قبول شدگان کانون 5022 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه اروميه--مهندسي مکانيک

2833  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 7842  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 22048 : (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

43از دوم74564807اردبيلسيف زاد سينا839از راهنمايي37635512اردبيلرنجبرپورنياري الهه1

21از تابستان75565274اردبيلحسامي سيدپوريا2510از سوم55195095اردبيلسليم نژاداندبيل علي2

90از راهنمايي80005280اردبيلساجدي مجنده محمدرضا5111از دوم58364969اردبيلشاهي گلين قشالقي مهران3

35از دوم91325260اردبيلجاني خليفه قشالقي حسين2812از سوم60335305اردبيلنوري عليرضا4

43از سوم101075076اردبيل(ف)شيردل مهدي2513از سوم63225051اردبيلمهدي زاده ايدين5

48از دوم66654979اردبيل(ف)حسن پورسقرلو حسن6

19از تابستان25955414سرابباقي رضا7814از اول70725113اردبيلعزيزيان پويا7

45از سوم31204831آستانه اشرفيه(ف)ايمان پور مهدي1315از آبان74174684اردبيلمرادي علي8

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 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان10  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 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 .

 نفر12:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون43: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 16 تعداد قبول شدگان کانون 4969 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 2منطقه ي 

(روزانه )اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي --مهندسي مکانيک

8000  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 21915 : (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 تابستان65964982سمنانپيرنيا محمدمهدي1513از تابستان75675239تهرانسركاني عليرضا1

32از سوم66715345تربت حيدريهياوري ميالد1114از مهر83055030تهرانحسن نژاد اميرحسين2

13از آبان68665382بابل(ف)گنجيان مشهدسرايي محمدرضا1015از آبان87874819تهرانگلشن مهر پوريا3

33از سوم72444865رودهنقلي پور محمدرضا2916از سوم93244893تهرانفياض شايق محسن4

26از دوم75565378بجنوردمباركي سعيد2317از سوم102344821تهرانرمضاني اميرحسين5

8از بهمن83154673ورامينهندويي فاطمه1018از تابستان108404854تهرانمحمدي اميرحسين6

14از تابستان109325234تهرانفتحي ازندرياني حسين7

23از تابستان16595403پاكدشتكريمي علي1919از تابستان110725103تهرانحميدي مجد اميرمسعود8

9از مهر20575038قرچكنوروزي محسن20

25از تابستان22614938باالده كازرونييالنيان مهدي2321از تابستان13296398سمناندوست محمدي محمدرضا9

17از مهر28404642فردوساسالمي سيدميالد1822از مهر33995432سمناناسفنجاني پويا10

22از تابستان28555139مالردخاموشيان پويا2623از سوم47805082سمنانطالب بيدختي ارمين11

18از دوم28695383پاكدشتشامحمدي سينا2524از تابستان58894897اسالم شهرنوايي معصومه12

  آزمون16 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 19 : (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 .

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 نيز7 نفر از تابستان سال چهارم و 10,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان7 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(روزانه )دانشگاه سمنان--مهندسي مکانيک

2855  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 7244  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 10932  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 21951 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون19: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 25 تعداد قبول شدگان کانون 4893 : (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 تابستان64784995بابلبرزگران عرفان1413از تابستان74024964تهران(ف)حقيقي محمدمهدي1

36از سوم64995100بابلاستادزاده سيدمحمدرضا14

15از تابستان65785052آملرمضاني شهريار1815از مهر45365195بابلجعفري گله سيداميرمحمد2

10از مهر65845151گرگاناكبري فاضل2516از سوم48694937بابلرضازاده علي3

17از تابستان67695060ساريراد فاطمه2317از تابستان48904979بابل(ف)درزي مهدي4

18از تابستان68585212ساريشكري سجاد1418از مهر49885064قائم شهرولي پورگشنياني شادمهر5

30از سوم69245555ساريسعيدي اسبويي افشين1519از تابستان50105063قائم شهررستمي فروغ6

16از مهر69375000بابلجعفرپورمرزوني رضا1920از تابستان53485180ساريدلدار علي7

12از تابستان71575028آملغالمي علي3721از اول55774973بابلازرده محمدحسين8

77از اول72125355ساريملكي احمد1022از مهر59584705گلوگاهكلبادي نژاد علي9

23از تابستان76654676آملاويژگان عليرضا5123از راهنمايي60335370بجنوردحمزانلوي مقدم سينا10

39از سوم60575270بندپيخواجه تبارسماكوش ايمان11

33از سوم45484760زيراب سوادكوهخليلي محمد2224از تابستان64184753بابلصالحي گتابي محمدرضا12

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 11,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان7  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون16 : (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 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  آزمون24: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 24 تعداد قبول شدگان کانون 4973 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(شبانه )دانشگاه صنعتي بابل--مهندسي مکانيک

6924  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 19079 : (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

8از اسفند39905120نجف آبادعباسي محمدمهدي2011از تابستان53355292اصفهانكريمي دهنوي محمد1

14از مهر42015210شهركردمنصوري بيدكاني علي1512از آبان56324948اصفهاناميري پور امين2

21از تابستان57934971شهركردبرنا علي1113از آبان71184801اصفهانحيدري كمال ابادي مهدي3

13از دي61905093فالورجانمحمدي فالورجاني مهرداد1414از مهر75765104اصفهانشهرياري فرشته4

8از مهر75314955شهركردعبدالغني علي1715از سوم76805149اصفهانانتشاري مهرداد5

19از تابستان78584960بروجنصادقي گندماني اميرمحمد1916از مهر77005274اصفهانجوادي حسين6

27از سوم91435027اصفهانميرمجربيان اميرحسين7

41از سوم13915044بنسليمي عباس1817از تابستان94405433اصفهاننصر ارمان8

9از آبان20795058لردگان(ف)محمدي يوسف2018از تابستان94534772اصفهانايازي اميرحسين9

54از دوم31164872سامانرياحي ساماني حامد19

18از تابستان38285394شهركردفروغي پردنجاني علي10

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

15از آبان68185117كاشانحسن زاده نجاري محمدرضا188از تابستان102174860تهران(ف)بعيدي مفردنيا محمدجواد1

8از بهمن75104954كاشانكاشاني عالي فرهاد149از آبان103744926اصفهانمحققيان محمدپويا2

28از سوم78985032كاشانوهابي علي4910از دوم106654809اصفهانعرب زاده ريحانه3

17از مهر79694923كاشاندالكي مهسا2211از تابستان107225482اصفهانبيگي هرچگاني راضيه4

27از سوم80125279كاشانرنجبر محمد2112از تابستان116355137اصفهانحاجي كرمي خوزاني علي5

18از مهر87105128كاشانمنصوري راوندي محمد13

16از آبان64125066اصفهانحسيني دولت ابادي سيدعلي6

19از مهر65185016كاشانشب زنده دار ساالر7

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 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون17 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 20 : (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 .

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون20: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 14 تعداد قبول شدگان کانون 4926 : (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 .

(شبانه )دانشگاه کاشان--مهندسي مکانيک

8012  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 10722  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 21892 : (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 نيز9 نفر از تابستان سال چهارم و 6,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون15 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 19 : (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 

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون19: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 21 تعداد قبول شدگان کانون 4956 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه شهرکرد--مهندسي مکانيک

2079  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 7531  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 9440  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 18460 : (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

12از آبان10354904نيشابورقربان پور سجاد2213از تابستان65835515مشهدجهاني بيتا1

18از تابستان15815917شيروانسيدي سادات سيدمحمد3214از سوم107325000مشهدپورمند عليرضا2

16از مهر19914832گنبدبيك زاده ياشار15

75از اول23025294شيروانرحماني نيا قدير3816از سوم31505417گرمسارمتولي محمدرضا3

29از سوم23335026طبسمروجي راد مصطفي1617از مهر35115875شاهرود(ف)ابراهيمي احمد4

32از دوم24045039سرخسباصري علي1618از مهر57145081سبزوارخسروابادي سجاد5

25از تابستان26055094مينودشتوزيري دوزين ابوالفضل3819از سوم65235328سبزواربرزنوني محسن6

35از سوم26725020چنارانپاك زبان مهدي2720از سوم65485392آملخالقي صابر7

15از مهر26824972فردوسباوقار محمد3621از سوم65705381سبزوارسنايي فرد عليرضا8

18از مهر33284680مالردكوهستاني اميرحسين2122از سوم74694927بهشهرگرجي پور حسين9

17از تابستان39284685پاكدشت(ف)اميني مهدي1823از تابستان76604720ساريتيرگري خاركشي محدثه10

16از تابستان79755158كرجحسين پوررجبي مسعود11

38از سوم116914486كرجنوراحمدي درياسري اريا12

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 مهر91744843آمل(ف)عليزاده علي205از تابستان76925148ساريقلي زاده زيني محمدحسين1

38از سوم91834820چالوسنوروزي فيروز محمد236از تابستان85594880بابلسرخيراالمور سيدمهدي2

16از مهر94095037گرگانحسيني بصرا سيده شيال197از تابستان88425180بابلرمضان زاده اميرعلي3

11از آبان88964974ساريبيدابادي ميالد4

18از مهر61815189زيراب سوادكوهعمادي سيدمهدي8

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 دبيرستان1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون17 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 19 : (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 .

 نفر1:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون19: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 9 تعداد قبول شدگان کانون 4880 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه 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 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 .

(شبانه )بابلسر- دانشگاه مازندران --مهندسي مکانيک

9183  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 25207 : (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 نيز6 نفر از تابستان سال چهارم و 6,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان11 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون18 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 26 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها : چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

(روزانه )دانشگاه صنعتي شاهرود--مهندسي مکانيک

2682  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 7975  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 21848 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر11:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون26: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 23 تعداد قبول شدگان کانون 4904 : (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

42از سوم12075329فردوسصالح پور علي345از سوم23105219رودسرعباسي صحنه سرايي حسين1

40از سوم23544981صومعه سرافاضلي ارم ساداتي سيدعرفان216از تابستان54014911جهرمازادگان جهرمي اميد2

38از سوم28285362فومن(ف)حسين قراري فومني فاطمه247از سوم72894614سياهكلزماني فرد اميرحسين3

58از دوم28474952صومعه سرا(ف)لطفي ليف شاگرد علي188از مهر85534968قائم شهرنجفي اميرعباس4

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان73594755قمترابيان ابوالفضل539از اول76605214شيرازرنجبران فاطمه1

30از سوم75875067جهرمحيدري علي10

19از تابستان78714979نجف آباداميني كهريزسنگي محمد4111از سوم53714967اراككريمي بهراد2

98از راهنمايي55065450قمنمازي نيا نيما3

26از تابستان21934903تيرانحيدري علي5212از دوم57795254رفسنجانبافتي ظهيرابادي احمدرضا4

23از تابستان22024694الشترشعباني فردين2413از سوم61715220مرودشتكشت كار مهدي5

26از تابستان25154913فراشبندطاهريان مهران4014از سوم62394879اراكميالني تبريزي سمانه6

26از تابستان33725221مالردنورعلي علي1915از تابستان63424898قمرستمي حسن7

33از دوم67494755قمحيدري سيدحسن8

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 نيز7  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 7  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون22 : (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 15از 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  آزمون35: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 15 تعداد قبول شدگان کانون 4879 : (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 اراک --مهندسي مکانيک

2515  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 7587  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 20895 : (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 دبيرستان6 :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 10از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

(روزانه )(محل تحصيل رضوانشهر گيالن)دانشگاه تهران --مهندسي مکانيک

2828  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 7289  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 22944 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون34: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 4952 : (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

10از مهر83994712اهوازحسين زاده مالكي رضا275از دوم93105270شيراز(ف)بازياري سروستاني محسن1

52از دوم24775344انديمشك(ف)سرشارپور علي166از تابستان63915155اهوازصالحي ريحاني شايان2

24از تابستان25004938شوش دانيالعبدالخاني مهدي257از سوم78334854اهوازوكيلي بروجني محمدرضا3

17از مهر30044901شوشتراقايي امين148از مهر83214993اهوازاخوان كوچك سروش4

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 مهر124324792تبريزمهدوي حشمت اباد اريا2412از تابستان97115036تبريزعباسي خيرالدين سجاد1

10از آذر126204864تهرانسياستي خياوي عذرا1613از تابستان97934770تبريز(ف)وطني الماچوان سجاد2

33از سوم130535183اصفهانكريميان اميرحسين1614از مهر100264805تبريزنقي پور عليرضا3

69از اول140304857تبريزرحيم لو پوريا1915از مهر101284929تبريزعبدي ميالد4

17از مهر107794963تبريزماهري بشير مقصود5

21از سوم74255271داراباحمدي محمدامين4616از دوم110465307تبريزنياززنوزي علي6

25از تابستان101574999زنجانسعيدي مهدي1117از مهر111244957تبريزرجبي كوانق رضا7

34از سوم102794716مباركهعباسيان قهنويه حسين4218از دوم116796018تبريزمحمدپوربلويردي مهدي8

51از دوم117425067تبريزوياني محسن9

11از آذر22444940مهربانلشكري بخشايش محمد1719از مهر120354700تبريزعدل خاني احسان10

23از تابستان32854944كاللهمعزي ايمان2820از سوم120665731تبريزصاحبي حق سينا11

40از سوم33544964بدرهشاكري ميثم21

15از مهر34624966خرمدرهجليلي اميرعباس22

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 نيز9 نفر از تابستان سال چهارم و 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان9 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون18 : (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 24از 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  آزمون26: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 24 تعداد قبول شدگان کانون 4851 : (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 )تبريز- دانشگاه شهيد مدني آذربايجان --مهندسي مکانيک

3354  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 10157  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 12432  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 26379 : (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 دبيرستان3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون15 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 23 : (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 

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون23: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 4901 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(شبانه )دانشگاه شهيد چمران اهواز--مهندسي مکانيک

2500  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 8321  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 22803 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 74 



شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 دوم92104935نهاوندكياني فرهاد2113از تابستان108475044تهران(ف)اليقي حميدرضا1

25از سوم98414797شهرريكاردان ابراهيم1814از تابستان113204834اصفهانمولوي وردنجاني محسن2

36از سوم102714777اراكصفري مهدي615از آذر117824913تهران(ف)مصلحي محمداحسان3

58از دوم103494968دزفولارادي زارع اميرحسين1516از تابستان133184972تهران(ف)سرفرازي اميني سيدمحمدحسين4

21از تابستان104594858آبادهتقي پور امير17

34از سوم105614846اراكمقدسي سنجاني عارفه1718از آبان40685057اراكقودجاني محمدجواد5

40از سوم71794870اراكيادگاري محمد6

53از دوم17545218شهريارفرجيان سبحان1519از سوم79885980قمميرزايي موحد علي7

55از دوم21344946شهر قدسجباري مهدي4020از سوم80205079اراككاظمي مجد بهنام8

32از سوم23375062الشترحسنوند رضا1421از سوم83704997نجف آبادحشمت قهدريجاني اكرم9

15از مهر26684833عباس آبادابراهيم شهركي صفرعلي2822از سوم88424832قمقرباني محمدامين10

18از مهر28474833كاللهشيخي مصطفي3423از سوم90364713شهرضاانصاريپور محمدمهدي11

24از تابستان37014520كاللهعفت پناهي سيدرسول3324از سوم91095039زرين شهربيگي ريزي ياسين12

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

90از راهنمايي159724858مشهدمحمدزاده رهباردار مليحه474از دوم95054979مشهدابراهيم زاده مصطفي1

46از سوم170664852مشهدحيدرحسيني محمدمهدي215از تابستان142174822مشهداحمدي مقدم علي2

29از سوم147895474مشهدرضايي بيدختي اميرحسين3

. 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؟ 

  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 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 .

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون46: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 6 تعداد قبول شدگان کانون 4852 : (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 .

(غير انتفاعي )مشهد- دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد --مهندسي مکانيک

15972  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 36270 : (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 5,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان15 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون18 : (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 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  آزمون29: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 26 تعداد قبول شدگان کانون 4833 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه صنعتي اراک--مهندسي مکانيک

2847  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 10349  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 11782  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 27068 : (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

20از سوم204915688اهوازابراهيم زاده اشكان123از آذر60485033تهرانمرادي صلوات فراز1

28از سوم67094901جمجعفري محمدرضا154از سوم198094385كرمانشاه(ف)فيروزي اسرا2

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

30از سوم1057633قائم شهرفرهادي پري ناز3820از سوم1777483اصفهانجندقي اناركي محمدحسين1

18از مهر1207060كاشاناعرابي اميرحسين5621از دوم1787804اصفهانمقاره دهكردي عماد2

89از راهنمايي1277253ميانهساعدي علي1822از تابستان2087338شيراززارع ارين3

17از مهر1446854چمستانواحدي اميرحسن3823از سوم2427432تبريزرحيمي راد شهاب4

94از راهنمايي1527293زنجانبهرامي اميرحسين1124از تابستان2737017شيرازشاه چراغي محمديوسف5

56از دوم1547261گنابادزارعي بيدختي عليرضا1025از مهر2746958تهرانميرزايي متين6

44از سوم1566516نيشابورمقدسي پور محمد1526از مهر2987252تهرانفصيح بيگي اشكان7

13از مهر1636962كرجكاظمي مورودي موحد1527از مهر3147270تهراناسدي محمد8

16از آبان1657216كرمانابراهيمي رضا15328از دبستان3327187اصفهانكفاشان فهيم9

58از دوم2037485ساوهجوادي محمدامين1529از مهر3436884تهران(ف)جالينوسي بهداد10

135از دبستان2067193ساوهعشقعلي سجاد2930از سوم3476772اصفهانفرهادي عرفان11

71از اول2366942رودهنموسوي سيدمهدي4031از سوم3557196مشهداشوري محمد12

18از تابستان2936867خمينشمسي اميرمحمد2132از سوم3676676اصفهانحكمتيان سيدمحمدعلي13

43از سوم3837088مشهدبرزگر شهريار14

19از مهر247156فوالد شهركچويي سفيددشتي محمدحسين33

54از دوم317068فردوسرجبي ابوالفضل3634از سوم407573ساريمهدي پور اميرحسين15

30از دوم337099سردشتشكوفي هادي5035از دوم717171رشتفهيمي عليرضا16

30از سوم886659كرجموسوي سيدمحمد14136از دبستان736990اردبيلصمدي فرد علي17

47از سوم2046498شهرياراسمعيلي اميرحسين4537از سوم887530بابلكاظم پور سيده زهرا18

19از مهر1027155قائم شهرقنبري سفيدارگله محمد19

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 نيز10 نفر از تابستان سال چهارم و 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان19  نفر از دبستان و راهنمايي ،5 :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 51از 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 51 تعداد قبول شدگان کانون 6958 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

 آزمون11 : (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 .

(روزانه )تهران- دانشگاه صنعتي شريف --مهندسي عمران

88  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 203  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 343  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 556 : (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 اول ،دوم يا سوم دبيرستان3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

51482 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون18: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 5 تعداد قبول شدگان کانون 4848 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(پرديس خودگردان)(محل تحصيل کيش)تهران - دانشگاه صنعتي شريف --مهندسي مکانيک
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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 دوم3326729قمكبيري محمدرضا1114از تابستان5627473تهرانرجايي محمدرضا1

24از تابستان3346611محالتعمراني زاده زهراالسادات1115از مهر6467037تهرانهومن ارمين2

26از تابستان3446381بابلسراسالمي وزماليي ميالد4416از سوم6756774مشهدسبزه كار سينا3

52از دوم3667056همدانمرمرچي نيا سبا2617از سوم6936438شيرازمنصوري ارمان4

27از سوم3796876خمينافضلي محمد18

32از سوم4076646ورامينبخشنده صفت سعيد1819از تابستان1776737قوچاننوريان نويد5

32از سوم4086793زنجانعلي زاده عارف3920از سوم1887201سامانبهرامي ساماني علي6

20از تابستان4226435قمجعفري تفضل نرگس2221از تابستان2156632ساريصالحي هيكويي صبا7

25از تابستان4286638قمعظيمي نصراباد سيدمحمدامين3822از سوم2236847شهركردشاهرخي شهركي محمدصادق8

91از راهنمايي2306935كرماناميري جبالبارز فرزان9

19از مهر576356فردوسكبيري راد محمدهادي4523از دوم2476735همدانميرابيان پدرام10

24از تابستان2266378شهرياريعقوبي عليرضا2324از تابستان3096417يزددعايي زينب السادات11

20از تابستان2316139فرديسخسروي الريجاني ارمان3325از سوم3106994اهوازخواجويان علي12

33از سوم2416244شهريارغفاري عليرضا13426از راهنمايي3147012خرمدرهمطلبي حسين ابادي حميدرضا13

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 10,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان12  نفر از راهنمايي ،2 :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 33از 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  آزمون35: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 33 تعداد قبول شدگان کانون 6417 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه تهران--مهندسي عمران

241  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 379  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 675  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 1303 : (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 راهنمايي4986736اسالم شهرفروتن شاد مسعود4811از دوم7216698شيرازسلطاني سعيد1

102از راهنمايي5036277كرمانحسيني پور محمدسعيد6312از دوم8436749تبريزصانعي امين2

10از مهر5076692اردبيلخليق اريا5213از دوم8996897تهرانكاظمي اميد3

25از تابستان6056466اسالم شهرعبداللهي سينا2114از سوم10276176تهرانقاسمي الناز4

43از سوم6146391ابهرنجفلي محمدامين1515از مهر10486968تهرانرحماني محمد5

34از سوم707035تايبادنعمتي پشته يي محمد3916از سوم3546786يزدمتعبد علي6

39از سوم716642در گزدهشتي قشالق احمدرضا3017از سوم4156316اسالم شهرمقيمي اسفندابادي امير7

65از اول2656050شهرجديد هشتگردميرزاييان سعادتلو زهرا6218از دوم4256590سبزواررباني اميرمحمد8

37از سوم2706634تهرانميرزااقايي فاطمه3819از سوم4676304بروجردس گلپايگاني الهام السادات9

31از سوم4856109همدانشه دوست اميرحسين10

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 دوم7456658رشتيحيي زاده اليزيي سروش158از مهر11226606تهرانرضاپورفردين فاطمه1

61از دوم7486459تنكابنسعادتمند فاطمه159از مهر11366198تهراننصرالهي حميدرضا2

35از سوم7526699بجنوردسرچاهي محمدعلي10

34از سوم8526403اسالم شهرداداش پورميانگفشه علي3811از سوم5456463يزدكهدويي محمد3

24از سوم5556212بابلعموزاده رضا4

27از سوم3256246شهريارشيعي دانيال4112از سوم6236503كاشانپاك طينت محدثه5

22از تابستان3315774مالردروزدار امين3813از سوم6926104ساريذبيحي كواليي علي6

14از آبان7236268يزدنبوي سيدمحمدمحسن7

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان9 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون20 : (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 

 نفر9:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون31: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 16 تعداد قبول شدگان کانون 6212 : (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 )تهران- دانشگاه علم و صنعت ايران --مهندسي عمران

752  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1136  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 2448 : (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 دبيرستان14  نفر از راهنمايي ،2 :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 23از 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  آزمون43: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 23 تعداد قبول شدگان کانون 6304 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )تهران- دانشگاه صنعتي اميرکبير --مهندسي عمران

265  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 605  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1027  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 1709 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 78 



شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان8886227بابل(ف)اسدنياكشتلي اميرمحمد938از راهنمايي15346350تهرانجعفري حامد1

42از سوم10206199ابهررجبي محمد719از اول17146338تهراننمازي اميد2

32از سوم11155811اسالم شهركاظمي كسرينه علي4010از سوم18276217تهرانصادقيان روناك3

32از سوم11196512اسالم شهركوهي زره شوران محمدحسن4811از دوم18495780تهرانپله پوريا4

32از سوم11226294اسالم شهرمحمدي برومند محمد12

24از تابستان11955958سبزوارموسوي سيداحمد3913از دوم5456388بوشهربازدار حسين5

47از دوم8266101ساريزليكاني محمدجواد6

40از سوم4295921آبيككبيري احمد3414از سوم8566421يزدحافظي نژادمنشادي سيدعلي7

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 دوم6026628بجنوردوطن دوست اميرحسين336از سوم2267481مشهدمحمدخان سرتيپ فرناد1

31از سوم9636254قوچانمعين السادات فرزانه287از سوم12976425مشهدمردان حميدرضا2

36از سوم10576333تربت حيدريهشريفي هاشم608از دوم13666082مشهدباقري سيداميرمحمد3

20از تابستان15115816مشهدكرباليي پورصفري مهدي4

75از راهنمايي3025737قائنسيروسي سيدمحمدصادق379از سوم16096024مشهدنقيبي حسيني سيدمحمدحسن5

25از سوم5375793تربت جامسراج احمدي سينا10

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 8  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون20 : (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 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 .

 نفر9:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون39: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 5816 : (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 )مشهد- دانشگاه فردوسي --مهندسي عمران

963  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1609  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 3232 : (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  نفر نيز2  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 11  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون21 : (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 16از 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  آزمون42: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 16 تعداد قبول شدگان کانون 5958 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي --مهندسي عمران

1122  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1827  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 3515 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 79 



شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم14176082يزداحمدي بهابادي احمدرضا1616از مهر11406285اصفهانصفايي قهنويه اميررضا1

23از تابستان14555938نجف آبادپوري شبان نجف ابادي متينه2117از سوم16146506اصفهانجوانشيرگيو پارسا2

27از سوم14776019اهوازباقري مهسا1818از مهر23626236اصفهانعكاف زاده ارمان3

47از دوم14956255محمودآبادمحمدي نويد2419از تابستان23916077تهراناميري قشالقي اميرحسين4

114از راهنمايي15226220شاهرودصادقي دالرام1920از تابستان24346235اصفهان(ف)سميعي اصفهاني صدف5

21از تابستان15285961سنندجقرباني سيدمظهر5521از دوم24466006اصفهانمحمدي عارف6

16از مهر15885690كرمانشاهكهزادي طهنه اميرحسين3922از سوم27986091بهارستانفراست علي7

25از دوم16175910زنجان(ف)پرتوي رضا23

31از سوم16945997مباركهفروغي مهدي2024از تابستان5756037مباركهربيعي علي8

19از مهر17326015كرمانرحمتيان اميررضا3525از سوم6886390يزدسليمان زاده زهرا9

24از تابستان17405806قمثمري محمدحسين3626از سوم11246143شاهين شهر(ف)بيدرام گرگابي عليرضا10

35از سوم17726156يزدميرجليلي مهدي2327از تابستان11295759خميني شهرحاجي علي اكبري ورنوسفادران عليرضا11

39از سوم17755529تويسركانعينعلي حسين3528از دوم12915709رشتعباسي محمدحسين12

19از مهر13135926كاشانگل بيدي يوسف13

35از سوم3506319تنكابناشكواري حميدرضا3529از سوم13205967يزدخاني دهج شاهين14

36از سوم6836212چادگان(ف)هاشميان زهرا2030از سوم13696349بابلميرزاده معلم محمدحسين15

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم10726308آملدرزي شايان107از مهر17736222تهرانسيدرضوي صبا1

36از سوم12055916ساوهفرزانه مهدي168از مهر21405941تهرانزماني اميرزكريا سبحان2

31از سوم14516034ساوهميرهاشمي سيده زهرا109از مهر21756023تهرانبهاري فاطمه3

20از تابستان14996160كرجميانجي سحر2510از تابستان21855909تهرانيوسف زاده وايقان محمدحسين4

30از سوم4645647سمنانمصباحي محمد3511از سوم9176070سنندجگلي سميرا5

20از تابستان10616496يزدالستيكچيان محمدرضا6

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 دبيرستان5 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون19 : (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 

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون24: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 13 تعداد قبول شدگان کانون 5916 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

  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 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 .

(روزانه )(شهيدعباسپور)دانشگاه شهيد بهشتي --مهندسي عمران

1451  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2175  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 4559 : (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 نيز5 نفر از تابستان سال چهارم و 7,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان17  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(روزانه )دانشگاه صنعتي اصفهان--مهندسي عمران

683  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1617  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2681  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 4913 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر18:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون31: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 42 تعداد قبول شدگان کانون 5910 : (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

34از سوم13715807رفسنجانبقايي بهراد105از مهر26155825شيرازتاتار محمدحسين1

23از سوم18626177ساريمهدي پورداميري مجيد306از سوم26275797شيراز(ف)تركماني مريم2

21از تابستان21325526كازرونقيامي اميرحسين307از سوم30746214شيرازقصرفخري سيدامير3

32از سوم7555664بندر ديراحمدي عمران178از مهر12955948خنجمجيدي يونس4

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم38105652اصفهان(ف)مهدي پور محمدعلي188از مهر18975967اصفهانقايلي پريسا1

11از تابستان22506280مشهداشوبي رضا2

13از تابستان17136241يزداسالمي علي229از سوم31355581اصفهان(ف)ملك محمودي ابراهيم3

59از دوم18246073شهرضاپژوهنده اشكان1310از تابستان32246020اصفهانعبديزدان محمدمهدي4

13از مهر21275245خميني شهرحاج حيدري جواد2011از تابستان33995347اصفهاناقلياني مريم5

20از تابستان23265772يزدمنتظري معين2012از تابستان34186017اصفهانشيرواني جوزداني رضا6

37از سوم34755601اصفهانحسن زاده تبريزي سيدمحمدعلي7

24از تابستان9185595مباركهبهرامي كركوندي عليرضا13

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 دبيرستان4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون19 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 22 : (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 

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون22: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 13 تعداد قبول شدگان کانون 5595 : (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 اصفهان--مهندسي عمران

2127  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3475  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 6472 : (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 دبيرستان5 :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 10از 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  آزمون24: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 5664 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه شيراز--مهندسي عمران

1862  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3018  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 5660 : (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 تابستان19665732كازرونجوانمرد علي123از مهر12786603شيرازنوري اصطهباناتي علي1

15از مهر9745463قير و كارزينطالبي سعيد214از تابستان17135786داراباموزگار مصطفي2

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان21605615قممحمدي جهرودي مهساسادات333از سوم24645815تهرانقاسمي معصومه1

12از آبان27205823تهراننعيمي برچلويي الهه2

52از تابستان9745467مالردنوروزي وفادار الهام4

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 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون18 : (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 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 .

 نفر1:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون29: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 4 تعداد قبول شدگان کانون 5615 : (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 )تهران - (س)دانشگاه الزهرا--مهندسي عمران

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 :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 5از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر0:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون17: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 5 تعداد قبول شدگان کانون 5477 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )بومي استان فارس (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش)تهران - دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي --مهندسي عمران

1966  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 8387 : (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 اول25475653سارينظرنژاد رضا1515از مهر30945682تهرانهاشمي گنجي سيدكمال الدين1

42از سوم27335663بابلعباس پور رضا16

41از دوم28425626بجنوردنامداري پدرام4117از سوم8205792بابلسرمحمدعلي پور پارسا2

21از دوم29995699آملديوساالر محمدمهدي4218از سوم13336378نورارجمندي ارش3

16از مهر30405130رويانهمداني سنگ نو محمد12719از دبستان15596169چمستاناسدنژاد زهير4

16از مهر30905478چمستاناسدي سميرا2120از تابستان17246112بابلسرعلي گل نياسماكوش حامد5

39از سوم32075406بابلشريفيان پاديناسادات2821از سوم17545516آملبيات پدرام6

39از سوم33045650دماونداماني سعيد5822از اول18285868ساريعرب اميرحسين7

27از سوم33645779بابلزاهدي مقدم مهرشاد4723از دوم19066044ساريولي پورملكشاه محمدرضا8

14از تابستان35325692قائم شهرروهنده فرامرز2224از تابستان19395754سارينوري الريمي فاطمه زهرا9

44از راهنمايي19635588سبزوارزارع كيامحله مصطفي10

33از دوم10275665فيروزكوهدوست محمديان الميرا3225از سوم19705962آمليوسفي اميرمحمد11

24از تابستان14835152جويباركاوياني چراتي فاطمه زهرا2726از سوم21785772نوشهرقره داغي سميه12

18از مهر17855312زيراب سوادكوهدالوري علي3027از سوم24685265گرگانپاكدل پويان13

42از سوم24925645بجنوردصفري قزلقان محمد14

  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 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 .

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 تابستان سال چهارم و 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان17  نفر از دبستان يا راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(روزانه )دانشگاه صنعتي بابل--مهندسي عمران

1483  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3090  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 9385 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر19:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون35: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 33 تعداد قبول شدگان کانون 5516 : (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

23از تابستان34415560يزدزارعين جواد1915از سوم37975636شيرازمستفيضي اميرحسين1

22از تابستان41065574يزدرهبران رضا1416از سوم66174877اصفهاناحمدي فشاركي مرتضي2

42از سوم41115502يزدميرجليلي سيدعلي1217از مهر66845070اصفهاناعتصامي سيدعلي3

35از سوم41295572يزدتركي نگار2018از سوم67705303شيراز(ف)خوشخو علي4

33از سوم44695574يزدپيروزمند اميد1219از آبان70945208اصفهانحمصيان اتفاق عليرضا5

56از دوم46495302يزدبابازاده ميبدي محمدعلي20

23از تابستان46705237فالورجانمحمدي مژگان1521از مهر10845861يزدحكيمي حسين6

25از تابستان46795585ساوهحيدري محمدباقر2422از تابستان21046017يزدحاتمي زاده اميرحسين7

27از سوم48745747يزدبيدمشكي رامين2323از تابستان22975873يزدبرزگري دهج ايمان8

35از سوم26245555يزدجاويد مهدي9

25از تابستان9475520سروستان شيرازنوروزي تزنگي حميد2024از تابستان27645452يزدباقري اميرمحمد10

30از سوم10395161تيرانهادي عليرضا3825از سوم28895837يزدفلفلي فردين11

26از تابستان11205363تيرانكريمي محسن2926از سوم30685696نائينشرعي ناييني عماد12

12از آبان11695053يزدناظري بافقي سيدمجيد2027از تابستان31905670يزدخبيري علي13

35از سوم33095689يزدصادق پوربنادكي سيدمحمدرضا14

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 10,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان13 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون19 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 25 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 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 

 نفر13:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون25: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 33 تعداد قبول شدگان کانون 5303 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه يزد--مهندسي عمران

1120  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4469  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 6770  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 12673 : (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 سوم28075250زنجاناسكندري اميرحسين5815از دوم14346254تبريزاران عليرضا1

75از راهنمايي29995519اردبيلوثوقي ايراني اميرحسين2016از سوم14986424تبريزصفري پوريا2

38از سوم30615570زنجانعسگربندلو سينا3617از سوم16296241تبريزرهبرنيا سهند3

16از آبان30615077اردبيل(ف)عظيمي منتظر الهه1618از آبان18825881تبريزصالحي هريس مجيد4

41از دوم33625697اروميهموسوي ثنا3519از سوم22765773تبريزسليماني مهديه5

55از دوم34475661سنندج(ف)ويسي كاوه4620از اول44005333تبريزعالي عاطفه6

40از سوم35375402اردبيلنيك نژاددويل شهاب7521از اول49465569تبريزهمتي سجاد7

12از مهر37835470اروميهداننده ساري بگلو ثمين2422از تابستان52725497تبريزحاجي پور عليرضا8

28از سوم39125228اروميهسبحاني علي1223از مهر53835357تبريزصبحي الله اميرعباس9

29از سوم58835526تبريزاسديان كجابادي مهدي10

52از دوم6045720مياندوآببابايي قره تپه اميرحسين1324از مهر58835417تبريزاسدالهي مهسا11

35از سوم8285333آذرشهرحسن زاده رضا4025از دوم59205848تبريزطالب العلم فرزاد12

23از تابستان8795034بانهاسالمي محمد26

35از سوم8895786بوكانكتاني رسول1527از مهر19495587اردبيلخدمتي جگركندي سعيد13

61از دوم9235294آذرشهراقاجان زاده هرگالن سجاد4028از سوم24965514ميانهنادرنيا عميدالدين14

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 نيز6 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان19  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 33از 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  آزمون35: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 33 تعداد قبول شدگان کانون 5402 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه تبريز--مهندسي عمران

889  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3537  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 5383  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 9880 : (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

16از مهر29005710قمايماني پور سجاد226از تابستان46995674تهراندارستاني فراهاني نيما1

21از تابستان32605670قمخليلي محمدجواد177از مهر53985251تهراناكبري امير2

33از سوم39455583قممحمدي البرزي محمدامين188از مهر59245485تهرانستاري محمد3

9از تابستان66705398تهرانحسين زاده محمدابراهيم4

38از سوم12665346شهر قدسكوليوند عليرضا9

54از دوم20165834قمعراقي 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

41از دوم37175838كرمان(ف)سلطاني نژاد مهدي253از تابستان33675380كرمانمنصوري محمدصالح1

20از تابستان35665730كرماننجفي نيا محمدامين2

20از سوم9575061جيرفتقاسمي پويا مجتبي4

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؟ 

  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 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  آزمون26: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 4 تعداد قبول شدگان کانون 5380 : (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 .

(روزانه )بومي استان کرمان (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش)تهران - دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي --مهندسي عمران

3566  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه 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 دبيرستان3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون19 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 25 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 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 

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون25: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 5398 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه صنعتي قم--مهندسي عمران

3260  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 6174  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 12040 : (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 تابستان26005172نطنزقصاعي علي395از سوم40645881اصفهانرييسي رضا1

37از سوم34615527زرين شهرجاللي ورنامخواستي زهرا186از تابستان58445376اصفهانميررمضاني سيده سحر2

28از سوم35535508كاشانموحدنيا اميرحسين7

19از مهر36685614كاشانخدابخش محمدعرفان198از مهر16625750كاشانزيارتي عليرضا3

27از سوم22235892كاشانعارف پناه 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

15از تابستان36105443چمستانتوكلي ابوالفضل304از سوم18835679اسالم شهرزنديه محمد1

40از سوم21465606شهررياميري محمدامين2

57از دوم17575851فرديسچكني سروش205از تابستان28685361قمطاهرخو علي3

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 3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون20 : (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 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 .

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون32: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 6 تعداد قبول شدگان کانون 5361 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه 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 )(شهيدعباسپور)دانشگاه شهيد بهشتي --(آب و فاضالب)مهندسي علمي کاربردي عمران

2868  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 13309 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

2منطقه 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 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون19 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 26 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

(روزانه )دانشگاه کاشان--مهندسي عمران

3553  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 10675 : (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 11 تعداد قبول شدگان کانون 5376 : (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

9از مهر55215497تهرانيزداني نيوشا169از تابستان31855349تهراننظامي نيا پوريا1

14از مهر33196503تهرانعسگري عرفان2

24از تابستان42845166شهريارايزدي مهدي2110از تابستان36715524تهرانطاهري بروجني عليرضا3

22از سوم62464902شهرريتوكلي محسن1711از تابستان41105624تهرانعيني پارسا4

20از تابستان68055304رودهنقان بيلي علي1812از تابستان41865855تهرانقزلباش كارن5

10از اسفند75215165كرجخادم حسيني محمدتقي1913از تابستان43525497تهران(ف)جليليان اذر مهدي6

48از دوم47495097تهرانداودي سراگلي سبحان7

23از تابستان20925194فرديساكبريان سويز ارش1714از مهر53565910تهرانعباسيان نويد8

14از آبان23475502تهران(ف)وريج كاظمي سامان15

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم29965302قمخويه حديثه95از مهر69495505تهرانمدني زهرا1

22از تابستان56005236قمنعمت اللهي معصومه166از تابستان70375453تهران(ف)مرادي اميرمحمد2

27از سوم64065283قمقايني نجفي مرضيه7

17از تابستان15625845قمگل افشان علي3

20از تابستان24255809قمرفيعي محمدي محمدتقي4

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 دبيرستان2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون17 : (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 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 .

 نفر2:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون21: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 5283 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

  آزمون17 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 19 : (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 قم--مهندسي عمران

5600  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 14473 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

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 8,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(غير انتفاعي )تهران- دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ --مهندسي عمران

6805  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 5356  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 17829 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر2:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون19: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 16 تعداد قبول شدگان کانون 5194 : (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

11از مهر79195009فرديس(ف)رجبي هانيه336از سوم20435727ساوهغفاري ابوالفضل1

36از دوم43505815يزدلطفعلي خاني معين2

98از راهنمايي6056691پاكدشتطالبي احمدرضا317از سوم51605320نيشابورسجاديان ثمين3

24از تابستان12405620هشتگردكبريايي ايران98از مهر74794835كرجملك پور محيا4

50از دوم14235198بستكضربت علي929از راهنمايي76824989اسالم شهرصمدي مجيد5

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 دوم44695632قزويناسفندياري پرنيا608از دوم23995809الهيجانعباس پورنادري ماهان1

22از سوم44905440همدانباختري حسين169از تابستان31275915قزوينميربها محمدمعين2

49از دوم46665298رودسرهشيوار محدثه4410از دوم37215792رودسراكبري مائده3

41از سوم47035375ميانهناصري سهند1611از مهر38505283رضوانشهريعقوبي بهناز4

71از راهنمايي39055389بندرعباسسرمست درگاهي سيدمهدي5

36از سوم8255499فومنقويدل دوبخشري مجتبي10612از راهنمايي40885143چالوسسينكاكريمي علي6

34از سوم10165164تنكابنعليخاني پوريا2513از سوم40925204بجنوردكمالي حصار فرزاد7

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 دبيرستان9  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 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 .

 نفر11:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون42: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 13 تعداد قبول شدگان کانون 5283 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه 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 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 )رشت- دانشگاه گيالن --مهندسي عمران

4490  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 12806 : (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 نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان4  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؟ 

(پرديس خودگردان)تهران- دانشگاه صنعتي شريف --مهندسي عمران

1240  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 7682  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 20852 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون42: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 12 تعداد قبول شدگان کانون 5009 : (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

59از دوم52885172مرندفريدي اقدم امين375از سوم74755496تبريزناصري رضا1

23از تابستان87375164تبريزباقريان چاخرلو هادي2

19از مهر15535352بوكان(ف)خورند محمد146از سوم89975377تبريز(ف)انايي پريا3

50از اول19085606ماكواكبري اصل مهديه7

17از تابستان20314895خدابندهنصيري اميررضا918از راهنمايي37735603خويسالك نيا ياسر4

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم61715137كرمانشاه محمودي كوهبناني سعيده718از راهنمايي23815285كرمانامينيان مهدي1

13از سوم61715131اردكانكمالي اردكاني حسين189از تابستان35635582كرمانمحمدي باديزي ميالد2

19از تابستان39095819كرمانشرفا پويا3

41از سوم6895329كرمانروحاني راوري فاطمه1910از سوم44485405كرمانرضوي طباطبايي نجمه السادات4

38از دوم11485577شهربابكمنصوري عليرضا1811از مهر44755210كرمانانصاري راد مجتبي5

14از تابستان12494952بمشريف پور علي1412از تابستان54945007كرماندهقاني محمدمهدي6

8از مهر16265413شهربابكميري كرم زهرا1713از مهر57015427يزدمحمدي عزيزابادي علي7

27از سوم23574945شهربابكنيمجردي راويز ياسين14

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 دبيرستان6  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون16 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 25 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها : چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 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 .

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون25: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 18 تعداد قبول شدگان کانون 5131 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 2منطقه ي 

  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 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 .

(روزانه )کرمان- دانشگاه شهيد باهنر --مهندسي عمران

1626  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 5701  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 15637 : (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 دبيرستان4  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(روزانه )تبريز- دانشگاه صنعتي سهند --مهندسي عمران

1908  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 8737  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 17459 : (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 8 تعداد قبول شدگان کانون 5172 : (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 مهر54715377سمنانهمتي احسان977از راهنمايي87015386تهراناصغرپورماسوله پويا1

67از دوم70895404سمنانمهدوي محسن388از سوم90224998فالورجانفالحيان وجيهه2

80از اول70965283سمنانشربتي غزاله109از آذر100715328مشهدگيوي الناز3

38از سوم16684967مالردجعفري بياتي احسان5610از دوم15665969سمنانخاتمي سيدعليرضا4

27از سوم19625193طبسرفيعي سجاد2311از تابستان44865339سمنانفردوسيان محمد5

31از سوم23135121ورامينحصاري محمدعلي3412از سوم54355184سمنانسلطاني مهديه6

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

110از دبستان52205703رامسرمظفري سيده ايه107از مهر38125090ساريابراهيم نژاد طهورا1

49از دوم52275227بابلفتحعلي زاده اهنگر ابوالفضل348از سوم39965531آملاسماعيل زاده احمد2

127از راهنمايي58555304سوادكوهشكريان عليرضا379از سوم42725951قائم شهربهمنش ارين3

32از سوم59365275ساريرشيديان زريني محمدامين2010از تابستان43215395ساريمحمدي مجد سجاد4

17از مهر64395082آملخليلي محمدحسين3411از سوم43895319ساريقاسميان زهرا5

18از تابستان47955241بابلزمان ماهرخ6

22از تابستان17175123سوادكوهكيانفر شهريار12

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 دبيرستان5  نفر از دبستان يا 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 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 .

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون42: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 16 تعداد قبول شدگان کانون 5123 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 2منطقه ي 

  آزمون21 : (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 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 .

(شبانه )دانشگاه صنعتي بابل--مهندسي عمران

5936  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 16802 : (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 دبيرستان8  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(روزانه )دانشگاه سمنان--مهندسي عمران

1962  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 7089  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 9022  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 19572 : (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 12 تعداد قبول شدگان کانون 5184 : (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 دوم71504895ميانه(ف)خان محمدي اميررضا4012از سوم93875356تهرانمختاري زنجان مهدي1

16از مهر71855298زنجاننصيري حانيه13

14از مهر74255924اهوازگلناريان رامتين14414از دبستان36245488ابهرحيدري محسن2

65از اول74854837زنجاناديبان پرديس2415از تابستان38445260زنجانحسنلو نرگس3

8از دي77635271اسالم شهرجعفري عماد5516از دوم39165611زنجانحمدي عليرضا4

53از دوم46795500زنجانسخايي پرستو5

61از دوم10215604آبيكمختاري مهدي1217از آذر51115100كرجكاوياني پرستو6

23از تابستان11255403هشتگردوراميني عليرضا2818از سوم54865259زنجان(ف)بياتالر محمد7

16از مهر13795306خدابندهقيداري حسين3019از سوم58165306قمشعباني محمدجواد8

59از دوم19485021آبيكاسدي محمد2120از تابستان66094860زنجاناميري زهرا9

18از مهر26175051هشتگرداصل روستا عبدالرحمن8821از راهنمايي71435045ابهرمعيني نرگس10

24از تابستان71505137ابهركاظمي محمد11

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم38085076ماليرتقوايي امير169از تابستان36585772تهرانمرادنيا محمدسجاد1

49از دوم47345363تويسركانكهزادي امين710از تابستان75395293تهران(ف)محمودي علي2

119از دبستان49165238ماليرحسيني فاطمه السادات11

28از سوم24315083همدانجهاني محمدجواد3

26از تابستان8345544قروه درجزينرفيعي فر ريحانه4512از دوم27335727همدانكاوياني راد يونس4

18از مهر14284928تربت جامميرزااقايي حجت1413از مهر31765358همدانرجبي منا5

30از سوم14315136ايالمدارايي فرشاد3514از سوم32465125همدانكمره مژده6

42از سوم19164929كبودرآهنگنوروزي زهرا1715از مهر34305299همدان(ف)شايگاني هنر محمدرضا7

43از سوم20314955قروه(ف)عبدالملكي مصطفي2216از تابستان37485572ساوهاسماعيلي اميرمحمد8

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 دبيرستان8  نفر از دبستان ،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 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  آزمون34: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 17 تعداد قبول شدگان کانون 5083 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

  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 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 .

(روزانه )همدان- دانشگاه بوعلي سينا --مهندسي عمران

1916  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4734  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 13953 : (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 نيز6 نفر از تابستان سال چهارم و 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان9  نفر از دبستان يا راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(روزانه )دانشگاه زنجان--مهندسي عمران

1948  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 7185  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 19770 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر11:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون40: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 23 تعداد قبول شدگان کانون 5051 : (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

76از اول64186324كرجاميري پريان اميررضا235از تابستان55515622تهرانحليمي سينا1

10از آبان70315413تهران(ف)محسني جم محمدامين2

36از سوم16955030شهريارعليقلي پور مينا196از مهر73735478تهرانبخشي زاده زنجاني مهسا3

19از مهر41235100سوادكوهحبيبي كرماني زهرا7

59از اول40034979ماليرسرمستي فاطمه4

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم60395322نورخاكپور محمود297از سوم42565309بهشهرحسين شهيدي رضا1

31از سوم62545237آملاميري الريجاني ارمين218از تابستان42625255بابلاقايي حاجي فاطمه زهرا2

33از سوم45135076آملحسيني عليرضا3

68از راهنمايي14655105آشخانهرستمي سعيد259از سوم49115637بابلصالحيان متي كاليي عليرضا4

53از دوم16465585شهر قدسكوراني بهرام1810از تابستان49285825بابلسرمهدي تبار محمدرضا5

26از سوم20065182بابلنيازي راد مريم2611از سوم57344818آملرنجبر عاطفه6

25از تابستان21455134آملصادقي شيرين12

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 نيز3  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 8  نفر از راهنمايي ،1 :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 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 .

 نفر9:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون31: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 12 تعداد قبول شدگان کانون 5134 : (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 .

(روزانه )بابلسر- دانشگاه مازندران --مهندسي عمران

2006  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 6039  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 17084 : (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 دبيرستان3 :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 8از 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  آزمون34: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 5030 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )سازمان حفاظت محيط - آموزشکده محيط زيست کرج--مهندسي علمي کاربردي عمران

4123  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 7031  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 23920 : (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 تابستان76555167اصفهانمهوري اميرحسين365از سوم47785743اصفهانخاكي بختياروند محمد1

17از سوم76885244اصفهانكاظمي نجف ابادي حسين386از سوم54805796اصفهانقاسمي محمدرضا2

43از اول58895206اصفهانحسن پورخادمي پويا3

26از تابستان62395074شهركردبهرامي چالشتري محمد367از سوم58935597اصفهانتكبيري كسري4

21از تابستان70725154بروجنحسيني فرادنبه عبدالرحمان8

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان89895233تبريزباقري رعنا1310از مهر58445341تبريزنسيمي شادي1

36از سوم92525448تبريزصابونچي امير2611از اول59675429تبريزحنيفي سارا2

16از سوم74705456تبريزعليزاده عليرضا3

25از سوم46395451مراغهسيدسياهي زينب1312از مهر75015190مشهدشفاهي مليكا4

30از سوم56195216مراغهمختارزاده دهخوارقاني نيما1513از آبان76674932تبريزعلياري سرج سينا5

33از سوم56935554همدان(ف)كريمي محمدفاضل3214از سوم79926434تبريزسليماني كندجاني ارمان6

39از سوم64654817مراغهغفاري قرابرقع رضا1715از مهر80634722تبريز(ف)عليزاده نيما7

38از دوم82705201تبريزوليزاده پوريا8

14از آبان21435055تبريز(ف)تقي پور محمد1216از آبان87014976تبريزخدابخش چاخرلو هادي9

52از دوم29245113ميانه(ف)ايماني تركماني ميالد17

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان10 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون16 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 25 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها : چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 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 

 نفر10:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون25: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 19 تعداد قبول شدگان کانون 5055 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

1منطقه 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 .

(شبانه )دانشگاه تبريز--مهندسي عمران

6465  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 8701  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 18140 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

1منطقه 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  نفرنيز3  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 5 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون19 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 29 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها : چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

(روزانه )دانشگاه شهرکرد--مهندسي عمران

7655  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 14817 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون29: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 9 تعداد قبول شدگان کانون 5167 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

 94 



شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم13645340مريوانالياسي فاتح1615از مهر39005454سنندجذكريايي نژاد سيدسينا1

54از دوم19765104مريوانصمدي هستيار3416از سوم39455563سنندجرنجبري پيام2

38از سوم23065056مريوانمحمودي احمد3417از سوم48455189سنندجقاسمي الياس3

57از دوم24865366مريواناحمدي سيامك2018از سوم54795421سنندج(ف)صيادي الهه4

20از تابستان24935172دهگالن(ف)سبحاني ندا3819از دوم57475359سنندجزارعي محمدراستين5

32از سوم27905008مريوانزيتوني كامياب9320از راهنمايي60335421سنندجبرازنده ميالد6

20از تابستان28285185ديواندرهمرادي پريسا4421از دوم67565439سنندجفرخي ارمين7

27از سوم29795173دهگالن(ف)بختيار ارمين4122از سوم68965264سنندجفيضي محمدپارسا8

17از آبان31204963مريوان(ف)جمشيدي بشير1323از آذر79754899سنندجزماني فر كيميا9

26از سوم31924846ديواندرهنيازي دنيا5224از دوم82644928سنندج(ف)زندي فر مسلم10

63از دوم34185222دهگالن(ف)جوانمردي مومن3425از سوم93294944سنندجميرزايي پيام11

24از سوم35165383ديواندره(ف)رشيدي فريد1926از مهر94134869سنندجمرادي عرفان12

16از مهر37504844مريوانرستمي ياسر2927از سوم101664908سنندجزارعي پرهام13

15از مهر11145484مريوانعزيزي مهران14

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 دبيرستان18  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 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  آزمون34: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 28 تعداد قبول شدگان کانون 4944 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 2منطقه ي 

(روزانه )سنندج- دانشگاه کردستان --مهندسي عمران

3418  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 9329  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 25015 : (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 سوم54225074دزفولزمانيان مهراب1911از سوم17025883اهوازعيدي پور حسين1

36از سوم56935104اهوازبرهان راحله1312از مهر22805804اهوازسرداري محمدرضا2

25از سوم58065187اهوازكياني شاهوندي محمدمهدي2913از سوم30105668كاشاننادريان كيميا3

12از تابستان58434703اهوازامام سيدعلي2214از تابستان37915187بروجنبرجيان بروجني سروش4

13از مهر58965167اهوازقرباني مهشيد3415از سوم41825022اهوازبااحمدي نرگس5

22از تابستان60224546اهوازسلطاني نگين5016از دوم42355399اهوازطاهرپور بابك6

49از دوم64585110دزفولشيرزاد ارمان2117از تابستان44985303دزفولگل چين سجاد7

14از مهر65784718استهباننظري احد2118از تابستان46395399اهوازجاودانه سياه پوش عليرضا8

11از مهر67305209اهوازعنايت رضا2219از سوم51975098اهوازكبيري شهريار9

12از مهر69575069فراشبنددهقان حميدرضا2320از تابستان52454865شهرضابكي زهرا10

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 مهر59205160كاشانموحديان زهرا164از مهر69975353پرديسنيكخواه اناركي اميرعلي1

24از تابستان60275225كاشانخوبي حسين315از سوم89825205اصفهانتنباكويي اصفهاني سيدمحمدنصير2

20از تابستان56054617تيراناميني خيرابادي راضيه336از سوم50755146كاشانحسيني سيداحسان3

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 دبيرستان2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون19 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 23 : (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 

 نفر2:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون23: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 7 تعداد قبول شدگان کانون 4944 : (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 .

(شبانه )دانشگاه کاشان--مهندسي عمران

6027  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 17922 : (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 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز5 نفر از تابستان سال چهارم و 6,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان9 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون17 : (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 22از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

(روزانه )دانشگاه شهيد چمران اهواز--مهندسي عمران

6022  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 16377 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر9:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون24: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 22 تعداد قبول شدگان کانون 5069 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

 96 



شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان80505135بندرعباسرفسنجاني اصل ايمان105از مهر38555829تهرانعظيمي اشكان1

10از تابستان94675151رشتعلوي فومني سيدنيما356از سوم46065463تهرانرحيمي نيما2

24از سوم94964681نوشهرمختاري مهاندوستي عرفان7

13از مهر120974520بناب(ف)رضايي وحيد338از سوم50515304قميزدي مهديه3

9از آبان59164972كرج(ف)حافظ اميرحسين4

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 آبان86034918شاهين شهردرستي محمدامين3513از دوم70045124تبريزبايبوردي مليكا1

25از تابستان86734886اروميهنجاري امير1114از مهر114165113تبريزنظري مهرداد2

15از آبان90154642خوي(ف)نادرعلي ناصر3415از سوم123755508تبريززماني سعدابادي اميرحسين3

39از سوم94744965اروميه(ف)مطلبي ناناس پريناز16

68از اول99985046خويحيدري مهدي2217از تابستان31445232اروميهزرين تره مراجل نسيم4

15از مهر47595086اروميهمحمدحسين خوش اندام امير5

34از سوم21365027شوطحسن زاده علي1518از مهر51485536سنندجفرازي هيديكا6

34از سوم25745232ديواندره(ف)دست نشان سلمان3119از سوم51935229اروميهصولت سينا7

12از آبان29295160سقز(ف)وجدي سيروان4520از دوم56785412اروميهعلي شيري سيامك8

26از تابستان31674682نقدهالياسي رحمان3421از سوم61395130اروميهرضازاده طالتپه مريم9

9از دي32905192سقز(ف)بهنام يونس2122از تابستان70075064اروميهخسروزاده اميرحسين10

16از مهر35494717سقز(ف)عبدي پرستو4123از دوم73985317قره ضياءالدين(ف)اكبري اصالن11

16از مهر81395495اروميهمواليي اوخچالر مهدي12

  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 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 نيز9 نفر از تابستان سال چهارم و 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان10 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(روزانه )دانشگاه اروميه--مهندسي عمران

3290  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 9015  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 11416  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 25204 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر10:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون26: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 24 تعداد قبول شدگان کانون 4965 : (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 نيز3 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون14 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 19 : (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 .

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون19: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 9 تعداد قبول شدگان کانون 4972 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(پرديس خودگردان)تهران- دانشگاه صنعتي اميرکبير --مهندسي عمران

9841  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 25734 : (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 تابستان70235151بيرجندغفراني راد سجاد339از سوم70605226مشهدفتحي احسان1

21از تابستان79754929گنابادقاسمي روشناوند محمدحسين1210از تابستان112985158تهرانتقوايي سيداميرمحمد2

12از مهر114045408مشهدلعل علي زاده مصطفي3

19از تابستان19125062فردوسزهدي محمدصادق2211از سوم116225137اصفهانبراتي علي4

23از تابستان20895144مكاتبه ايرضايي گزيك محمد1712از مهر125104780مشهدنظامي زهرا5

15از آبان25444724فردوسبنايي احسان13

13از دي26295089تايباد(ف)يحيايي نعيم7014از اول45705263بيرجندزنگويي اعظم6

32از سوم40334759طبسنيري محبوب سيدجواد2315از تابستان59114907بيرجندصباغي كوثر7

20از تابستان59734851بيرجندبراتي محمد8

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان73595027رشتحجازي پور اميررضا417از سوم92295360تهرانعمويي كالره البرز1

45از دوم73805263الهيجانغنوي بهروز8

19از تابستان27595678رضوانشهركهنسال نودهي مهدي2

40از سوم25084886رودبارمنجيلحسني شيركوهي محمدرضا1069از راهنمايي46665105الهيجان(ف)فتحي پوريوسفده محمدحسين3

36از سوم36584794صومعه سراخداپرست صومعه سرايي ابوالفضل16210از دبستان52755666لنگروددهبان مهدي4

45از سوم42774923سنگرشفيعي شهرستاني حانيه3211از دوم62545330همدانفخرايي اميرمسعود5

39از سوم66754831الهيجاناقابيگي نوش افرين6

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 نيز2  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 7  نفر از دبستان يا راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون20 : (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 11از 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  آزمون53: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 4886 : (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 .

(شبانه )رشت- دانشگاه گيالن --مهندسي عمران

3658  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 7359  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 20982 : (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 7,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون18 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 23 : (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 

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون23: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 16 تعداد قبول شدگان کانون 4907 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه بيرجند--مهندسي عمران

2629  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 7023  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 11622  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 23228 : (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 سوم68185622يزدناييني زاده نيما158از مهر104685120اصفهانموسوي زاهد مريم السادات1

10از آذر71104515نطنزحسن پورالسيبي مهديه9

29از سوم71915298يزدطالبي همت اباد اميرمحمد2310از تابستان49745075يزدمقصودي نژاد علي2

24از تابستان74324930شاهين شهرقاسميان دستجردي علي3111از سوم56585339يزدقفقازي حكمت اله3

35از سوم84155006يزدزارعين فاطمه1712از مهر57535192يزدشكوه فرد محمدحسين4

60از دوم89194955نجف آبادحسيني مريم2813از سوم58244770يزد(ف)زرين پور محمدحسين5

22از تابستان58615352يزداقتصادي سرجمعي پوريا6

17از تابستان32444654اصفهانطاالري انيتا3414از سوم61125222يزدبرزگربفرويي اميرحسين7

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 مهر97115471تهرانپورسيف سيدعليرضا116از مهر67795126تهرانامان نيا محمد1

15از تابستان89465040تهرانمرادي محمد2

31از دوم103045478گرمسارجورابلو عسل207از تابستان92525052تهرانمحسني عليرضا3

27از سوم105324785شهررياحمدي نيا سجاد158از مهر94895236تهرانمحمدي عليرضا4

16از سوم95605083تهراندرويش نژاد محمدحسين5

21از سوم47034810مالردايزدي راضيه9

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 دبيرستان4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون15 : (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 10از 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  آزمون18: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 4810 : (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 )دانشکده فني ومهندسي گرمسار--مهندسي عمران

9560  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 27982 : (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 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان7 :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 15از 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  آزمون27: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 15 تعداد قبول شدگان کانون 4930 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه اردکان--مهندسي عمران

7432  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 22020 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 99 



شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان67025430قمامام حسيني حانيه سادات237از تابستان95435235اسالم شهر(ف)اميرفيروزانباردان احد1

23از تابستان69744745نجف آبادفتح اللهي زهرا118از مهر100174977تهرانمختارپورقهرودي اميرحسين2

45از اول70235015دليجانابراهيمي سارا199از تابستان104104757اصفهانمحمدهاشمي زهرا3

12از مهر79554539گلپايگانقايدي محمدحسن10

22از تابستان48175257دزفولبدخشان علي4

103از راهنمايي26855320باغ بهادران(ف)طاهرزاده دورباطي محسن2511از تابستان56935175اراكداودي مايده5

16از مهر27614969شهرك مهاجرانمحمدي مهدي2012از تابستان63565112ساوهصالحي 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

25از تابستان50975149مباركهرحيمي لنجي سحر208از تابستان94234976اصفهانكيانپورراكي پونه1

23از تابستان59025081قممرادزاده اقبالغ حسن629از دوم104864945اصفهانعادلي مايده2

46از اول59475846آباده(ف)زارع عبدالهي مصطفي10

17از مهر63164985ساوهموسي رضا3211از سوم11896122اراكرنجبر اميرحسين3

38از دوم63785207شاهين شهر(ف)محقق نيا محسن1412از تابستان45195562اراكباللي مهدي4

23از تابستان71044871قمقلي بياتي حسين913از مهر46095012اراكصادقي محمد5

10از آبان75394726اراككرمي فراهاني عليرضا2014از تابستان48455272قمرضوي سيدمحمدمهدي6

22از تابستان50595012اراكجهانشاهي فر سجاد7

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 7,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون18 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 25 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها : چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 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 .

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون25: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 14 تعداد قبول شدگان کانون 4976 : (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 اراک --مهندسي عمران

6378  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 19157 : (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 7,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان1  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون18 : (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 12از 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  آزمون28: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 12 تعداد قبول شدگان کانون 4969 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه صنعتي اراک--مهندسي عمران

7023  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 10017  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 21379 : (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 تابستان114784912اصفهانبخردي اريا53از اسفند93735118شيرازمرزبان مريم1

24از سوم94145197تهرانكلواني نيتلي عارفه2

31از سوم142394813زنجانخسروي پوريا4

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان117825142شيرازحسامي شهريار177از مهر73465150شيرازنگهدار پويا1

19از سوم117924998شيرازكالهي محمدرضا218از سوم78915132شيرازعسكري عليرضا2

21از تابستان105464868شيرازمحبي عليرضا3

31از سوم81334905آبادهكارگر عارفه109از مهر107514693شيرازمحمدي محمدامين4

26از سوم91434967مرودشتدهقان نيا مريم2110از سوم108405094شيرازخوشنامي عرفان5

13از سوم116094741شيرازرضايي فرد حسين6

31از سوم37684854بندر گناوهدشت كار زهرا11

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 دبيرستان7 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون15 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 20 : (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  آزمون20: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 4854 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

1منطقه 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 .

(روزانه )بوشهر- دانشگاه خليج فارس --مهندسي عمران

11782  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 24281 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

1منطقه 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 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون13 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 19 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

(پرديس خودگردان)(محل تحصيل کيش)تهران - دانشگاه صنعتي شريف --مهندسي عمران

9414  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 

 نفر2:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون19: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 4 تعداد قبول شدگان کانون 4912 : (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 سوم75314955ساريذاكري احمدابادي محمدمهدي376از سوم69435211ساريطيبي مرتضي1

18از تابستان80645020ساريذبيحي محمدمهدي227از تابستان70164880بابلميرزادعلمداري سيدهادي2

14از آبان82754816آملرمضاني حسين158از مهر73265428ساريقنبري دازميري سيدسعيد3

64از دوم89424802بابلباقري فرد عباس419از سوم74094779بابل(ف)مهدي نژاد محمدرضا4

26از سوم74695090نورنوراهلل زاده زينب5

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 راهنمايي112165339تبريزعلي زاده نظمي مهدي337از سوم98745231تبريزعباسي سمانه1

15از مهر112224753تبريزشمشيري پويا418از دوم101145183تبريز(ف)اميرخان ابوالفضل2

28از سوم115364994تبريزفكري علي229از تابستان101574898تبريززمان پور عليرضا3

12از مهر122474815تبريزاذران فرزاد1810از سوم104934942تبريزسياح ايران نيما4

26از دوم107035351تبريزجوان اميرخيزي زهرا5

16از مهر76004804بندرعباسحسن نيا كوثر2211از سوم110634956تبريز(ف)شكري پور علي6

7از مهر84714472خوي(ف)تقي زاده حسين12

 آزمون برنامه اي 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 .

1منطقه 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 تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان6  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون13 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 26 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها : چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

11536  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 23003 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون26: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 12 تعداد قبول شدگان کانون 4815 : (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 تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان5 :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 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 )تبريز- دانشگاه شهيد مدني آذربايجان --مهندسي عمران

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون30: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 4816 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 2منطقه ي 

(شبانه )بابلسر- دانشگاه مازندران --مهندسي عمران

8275  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 22080 : (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

12از دي99574921رودهنمحمدزاده جعفرابادي محراب368از سوم108555427تهرانايزك محمدي مهدي1

42از سوم26474716عباس آباداروديان ريحانه199از مهر50315346تنكابنگيل محبوبه2

55از دوم27235092فومننجفي خليل سرايي ساجده1810از مهر63284902رامسرسلمليان دانيال3

41از دوم31034924رباط كريمنصيحتي گيلوايي مجتبي3411از سوم72515188مرودشتسليمي زهرا4

13از آبان32334854خرمدرهالهاميان سهيال5012از راهنمايي86255148الهيجان(ف)جعفري سمانه5

47از سوم33774777تنكابنمعافي امير1613از مهر96614811مرودشتجمشيدي فاطمه6

31از سوم35344973صومعه سراعيسي زاده مهويزاني ارحام2314از سوم99164979اسالم شهرخوش چهره گورابزرمخي هادي7

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

15از تابستان108054830بجنوردبهلولي پيمان1611از تابستان125415438تهرانمطهري فر سيدمحمد1

25از تابستان114184736بجنوردپاكدل فاطمه12

71از راهنمايي120804768بجنوردخراشاهي رضا2313از تابستان22075831بجنوردخاكشوربازخانه نگار2

16از مهر45785356بجنوردفالح مهرجردي الدن3

39از دوم18244945شيروانصدقي شامير هاني3214از دوم51935289بجنوردايزانلو امير4

15از سوم24165036شيروانصفرزاده قوچان عتيق محمدامين3515از سوم69055090بجنوردصدوقي توپكانلو مصطفي5

26از تابستان32974869شيروانذبيحي سيدعلي4216از سوم71325303بجنوردغالمي عليرضا6

40از سوم39694749شيرواندولتي سجاد917از بهمن77724732بجنوردايزانلو محمد7

76از اول40294908شيروان(ف)رشيدي مهسا4918از دوم82144946بجنورد(ف)شيرواني ارمان8

41از دوم44265027شيروانحاجي محمد2319از تابستان86884934بجنوردصادق غزل9

13از آبان46464734شهربابك(ف)محمديان شهربابكي وحيد5120از دوم96614959بجنوردمسكين 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 .

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 6,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان10  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون17 : (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 20از 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  آزمون32: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 20 تعداد قبول شدگان کانون 4830 : (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 بجنورد--مهندسي عمران

4426  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 10805  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 29389 : (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 اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 8  نفر از راهنمايي ،1 :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 14از 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  آزمون31: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 14 تعداد قبول شدگان کانون 4854 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )(محل تحصيل رودسر)رشت - دانشگاه گيالن --مهندسي عمران

3377  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 9916  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 26421 : (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

48از اول58245026محمديهبودش ميالد196از تابستان121855084تهرانقنبري محمدمعين1

48از دوم77284941كرججهانگيركللوجه زهرا257از تابستان122044842تهرانمرادي شاهين2

21از تابستان89315026كرجفرج اللهي حانيه208از مهر135774651تهرانغالمي عليرضا3

20از تابستان142764934تهرانحسيني سيدمحمد4

24از تابستان42485018فرديسعباسي اوغلي نيگجه علي اصغر9

35از سوم55434574كرجگودرزي ريحانه5

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان95044843كرماندايي زاده سيرچي حسين258از سوم61544871يزددهقان طزرجاني محمدرضا1

37از دوم97414751كرمانانجم شعاع زهرا279از سوم66454999كرمانمحمدميرزايي علي2

7از بهمن67074865كرمانجالل كمالي مهرداد3

53از راهنمايي29924944جيرفتافشاري پور محمدمهدي4510از دوم72445002كرمانجهانشاهي مهسا4

19از سوم31864845جيرفتسنجري بنستان حسين3111از سوم74325236كرمانفالحت حسين5

11از آبان34904933انارعبدالعظيمي مجيد2212از تابستان76875165كرمانمحمدابراهيم زاده علي اصغر6

113از راهنمايي38265404زرنداسالمي صبا2913از سوم88574898كرمانحالوتي زهرا7

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؟ 

  آزمون15 : (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 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 .

 نفر9:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون33: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 13 تعداد قبول شدگان کانون 4865 : (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 .

(شبانه )کرمان- دانشگاه شهيد باهنر --مهندسي عمران

3490  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 9504  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 25751 : (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 5,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون21 : (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 9از 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  آزمون28: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 9 تعداد قبول شدگان کانون 4842 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )مرکز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا--مهندسي عمران

7728  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 13577  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 28777 : (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 سوم108274930مرودشت(ف)فتحي فرد محمدرضا1007از راهنمايي142344944شيرازرضوي عرب دل ارام السادات1

47از دوم122164949سيرجانشيباني تذرجي سامان8

16از تابستان86525054بندرعباسمنتظرظهور الناز2

34از سوم35934993خرم بيدرشيدي شايسته249از تابستان90364951جهرمثنايي علي3

27از سوم40074921بندر كنگ و چارككشاورز علي رضا1310از مهر101174439بندرعباسنظري قالتي محمدنبي4

12از آبان40534910قشم(ف)غني كوويي انس1511از مهر104184685بندرعباسخادمي بفرويي زهرا5

59از راهنمايي106964865بندرعباسخواجه بار عدنان6

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم145654648مشهدميرشاهي رامتين1253از راهنمايي49695287مشهدغروبي فاطمه1

75از اول150984905مشهدجارچي اتراباد محمد254از تابستان132004866مشهدسعيدقرييه محمدجواد2

. 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؟ 

  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 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  آزمون62: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 4 تعداد قبول شدگان کانون 4866 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

1منطقه ي 1منطقه ي 

  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 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 .

(غير انتفاعي )مشهد- دانشگاه غيرانتفاعي خيام --مهندسي عمران

14565  :  (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 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز3 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان4  نفر از راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(روزانه )بندرعباس- دانشگاه هرمزگان --مهندسي عمران

4007  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 10827  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 29643 : (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 12 تعداد قبول شدگان کانون 4865 : (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

14از تابستان3586762كرمانكاراموز اسما1111از مهر1097532تهرانانصاري پور امير1

37از اول4006845شهريارنوري نژاد كيميا2012از تابستان2927116تهرانذوالفقارزاده بهراد2

23از تابستان4136628يزدامراللهي بيوكي محمدسجاد1813از مهر3856364شيرازمحمدي كوثر3

31از سوم4446552مرندبلندي محسن2614از سوم5546374تهرانلطيفي سارا4

17از تابستان5256376اروميهمطلم ثنا1415از مهر8716337تهرانزماني اصفهاني محمدمهدي5

43از اول5426923شهرياررستمي ذرعي زهرا2016از سوم9486430تهرانكرباليي محمدحسين كيميا6

22از سوم9526444تهرانوالدجان نواب پور شبنم7

22از تابستان446777تهران(ف)پيرايش اكمال زهرا17

44از سوم996805مهابادچيره سربرز3618از سوم937429اراكتوكلي الهه8

59از دوم2895984شهر قدستاج زاده سحر1019از مهر1886689كرجنوراني پارسا9

11از مهر3286247كرمانشاهكلهرنيا اناهيتا10

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 اول7306535كرجشريفي جبلي اميرحسين104از مهر10346452تهرانهنرورعليخاني اميرحسين1

53از دوم7546520گرمساررزاقي نگين السادات5

23از سوم8586115كرجبهجتي اردكاني مهديه466از دوم5586322فريدون كنارگرجيان مهلباني رضا2

41از دوم6256601آملرضايي نگين3

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 دبيرستان5 :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 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  آزمون33: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 6312 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

  آزمون17 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 25 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 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 )تهران- دانشگاه شهيد بهشتي --مهندسي معماري

754  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 969  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 2413 : (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 5,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان9 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

99  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 525  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 948  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 1555 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر9:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون25: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 25 تعداد قبول شدگان کانون 6374 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه تهران--مهندسي معماري
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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 مهر8756270كرمانميرزايي هيراد413از سوم17585992تهرانجوادي دوگاهه سيدحامد1

41از سوم13116202ساوهعلوي زاده محترم السادات114از مهر19536416تهرانقورچيان رومينا2

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم10986168بهشهرباقري نرگس205از تابستان18326086اصفهانزارعي سيداميرحسين1

17از مهر16775885قمفاطمي سيده فايزه116از تابستان25866722تهرانولي زاده الوان محمد2

43از سوم23965769شهرضامعصومشاه محمدامين217از تابستان28796047اصفهاننجارزاده گان نرگس3

26از تابستان31035437اصفهانصالحي بردشاهي ارمان4

. 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 دبيرستان2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون19 : (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 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  آزمون24: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 9 تعداد قبول شدگان کانون 5885 : (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 هنر اصفهان--مهندسي معماري

1677  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3103  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 6268 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

2منطقه ي 1منطقه 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 دبيرستان2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون18 : (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 4از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

(روزانه )(محل تحصيل پرديس کرج)دانشگاه هنر --مهندسي معماري

 نفر2:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون26: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 4 تعداد قبول شدگان کانون 6202 : (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

52از دوم22555661بيرجنداحمدي فاطمه زهرا174از آبان26665870مشهددياني نژاد فاطمه1

97از راهنمايي24875840شاهرودصاحبدار مهدي5

21از تابستان15846023نيشابوراميدوار الهام2

17از مهر6735603طبسخوسفيان الهام356از سوم21166008ورامينمحمدي مرصاد3

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم26025913سبزوارعامري اميررضا414از دوم18895815بجستانهمايون مهران1

36از سوم26735367تربت حيدريهشعباني محمدرضا345از سوم22275687تربت حيدريه(ف)اشوري مصطفي2

24از تابستان22406108تربت حيدريهراشدي مسعود3

39از سوم4775605تايبادزنگنه مفيد6

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؟ 

  آزمون22 : (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 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 .

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون35: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 6 تعداد قبول شدگان کانون 5605 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 2منطقه ي 

  آزمون21 : (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 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 .

(روزانه )بومي استان خراسان رضوي (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش)تهران - دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي --مهندسي معماري

2602  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 7851 : (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 نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان2  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

2255  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 7551 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون39: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 7 تعداد قبول شدگان کانون 5661 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )مشهد- دانشگاه فردوسي --مهندسي معماري
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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 دوم27075741سيرجانحافظي حديث336از سوم41455651شيرازفرنودي مارال1

27از سوم40345356مرودشتقاسمي كيارش287از سوم41866029شيرازسهل البيع علي2

61از دوم48605719اصفهانحسه زاده حسه متين3

54از دوم6715664ياسوجزماني اميد8

10از مهر7675782ماه شهرشيرزادي اردوان149از مهر11846418اهوازمسيحي پور شادي4

14از تابستان24365428كرمانرشيدي نژاد عاطفه5

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان23385362يزدسلطاني گردفرامرزي ناديا234از تابستان50295674اصفهانشريفي متين1

16از تابستان26905441كيانرحماني شهركي طاهره5

20از تابستان8196442يزدگهرفر زينب2

11از تابستان5815222ميبدصحرايي اردكاني حسين236از تابستان16575968يزدرحمتي پور الهام3

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 نفرنيز  :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون19 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 19 : (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 

 نفر0:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون19: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 7 تعداد قبول شدگان کانون 5362 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

  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 

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 يزد--مهندسي معماري

2338  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 8582 : (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 )دانشگاه شيراز--مهندسي معماري

2707  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 4599  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 8433 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون30: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 13 تعداد قبول شدگان کانون 5582 : (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 تابستان17475526كرماناسماعيل بيگي ماهاني فاطمه123از تابستان21335852تهرانافضلي اراني عطيه سادات1

21از تابستان37095554اصفهانفصيحي دستجردي محدثه2

17از مهر7755438شهر قدس(ف)علي زاده الهرودي نازنين4

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

30از دوم38375170بهشهرنظري رستمي فاطمه395از دوم21195747چالوسفقيه عبدالهي عاطفه1

40از سوم47805525نورموثقي پارسا386از دوم25356080آملشاه نوري پونه2

17از مهر27115266قائم شهرطهماسبي اوريمي امين3

20از تابستان13035384حسن كيف/كالردشت تقوي كيميا247از سوم32545488ابهرحدادي سارا4

 آزمون برنامه اي 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 .

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 دبيرستان5 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

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

(روزانه )دانشگاه صنعتي بابل--مهندسي معماري

3837  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 12911 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون29: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 7 تعداد قبول شدگان کانون 5266 : (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 3 :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 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 .

 نفر0:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون17: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 4 تعداد قبول شدگان کانون 5526 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )(دکتر شريعتي)دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران --مهندسي معماري
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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 سوم26505092اروميهپرويني محمد544از دوم31276181تبريزسلك غفاري پريا1

116از راهنمايي40475612ملكانسالمي اقجه علي335از دوم47085675تبريزطاهري چورس زهرا2

12از مهر60235318شيرازهادوي سيده روژين3

39از سوم13685277تكابمرادي معين6

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان42895012قمجامه بزرگي محمد149از سوم36675802تهرانكاله دوز فاطمه1

14از آبان45475115نجف آباد(ف)عابديني نجف ابادي فاطمه زهرا2210از تابستان38955331تهرانانصاري اميرحسين2

24از سوم51665277همدانمسكوك محمدعرفان1011از آبان66705324اصفهانسليمي پريسا3

32از دوم52755642همدانربيعي ريحانه12

28از سوم53665048همدانسحرخيز اميراشكان4213از سوم9896593همدانپورالعجل محدثه4

23از سوم57475152همدانحق شناس فربد2314از تابستان20605751بروجردگازرپور مايده5

14از مهر28175327اراكياراحمدي دنيا6

52از دوم7705863سنقر(ف)حضرتي اميرمحمد3015از سوم36285473همدانسليماني وحيد7

32از سوم13455423سنقراستواري اميرحسين3616از دوم41965448آبادهملك محمدي مرضيه8

  آزمون16 : (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 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 .

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 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان10 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(روزانه )همدان- دانشگاه بوعلي سينا --مهندسي معماري

5275  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3895  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 13968 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر10:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون26: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 17 تعداد قبول شدگان کانون 5277 : (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 دبيرستان و 4  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون17 : (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 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  آزمون47: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 5277 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه تبريز--مهندسي معماري

4708  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 12566 : (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 سوم46615112كرمانشجاعت الحسيني ريحانه السادات184از تابستان22555940كرمانرزازنژاد اميرمحمد1

16از تابستان48495298كرمانيوسفي محسن425از دوم26795668كرمانمحيطكرماني اتنا2

38از سوم38265455سيرجاننقوي مهرناز3

20از سوم30094819انارابوترابي اناري مهدي6

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

86از راهنمايي63705291كرجغفاري ثمين694از دوم41695823تهرانزاهدي درساسادات1

35از اول74395104شهريارحسيني مرضيه115از تابستان49765454تهرانعلي كايي عليرضا2

14از تابستان52145773تهرانكاظمي مايده3

15از مهر43244767فرديس(ف)عباسي بيگلو ريحانه6

 آزمون برنامه اي 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 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 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان2  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؟ 

(غير انتفاعي )تهران- دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ --مهندسي معماري

4976  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 25790 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون38: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 5104 : (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  نفرنيز2  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون16 : (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 .

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون27: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 9 تعداد قبول شدگان کانون 5112 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 2منطقه ي 

(روزانه )کرمان- دانشگاه شهيد باهنر --مهندسي معماري

4728  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 18132 : (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

15از مهر53715156سمنانسالمي شبنم415از دوم79985403تهرانفخيم فرانك1

19از مهر55685153سمناننبوي سيدپوريا236از سوم80305412شيرازهراتي مهران2

47از دوم60825489سمنانقدس مبينا7

21از تابستان25025987سمنانطالب صفا پري ناز3

12از مهر15105132كردكويكيا خديجه188از تابستان47375299سمنانجاللي غزل4

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان46125261چالوسفيروزي الكاليه كوثر135از مهر21375946مشهدسعيديان پارسا1

39از سوم50515119رشتشمسايي لشكرياني طاهره6

36از سوم43795436رشتقوامي الهيجي ياسمن2

21از تابستان13415294آستاراملك زاده نيكو157از سوم44185240آملهاشميان نياكي سيدعمران3

38از سوم14565085تنكابنگلين حسين پور مهديه348از سوم44985490لنگرودپورحسن فاطمه4

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان5 :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 9از 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  آزمون27: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 9 تعداد قبول شدگان کانون 5240 : (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 )رشت- دانشگاه گيالن --مهندسي معماري

4612  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 13268 : (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 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون17 : (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 8از 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  آزمون24: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 5156 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه سمنان--مهندسي معماري

5568  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 15586 : (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 سوم45045113دارابمحمدي فايزه175از مهر43795225قمامراللهي فرزانه1

24از سوم47805108قمعزتي پور زهره166از مهر54445501تهرانرستگاري طاهره2

69از اول48645213اسالم شهربذرگري فايزه7

41از سوم30745490قماحمدبكي نرگس3

18از تابستان16185314اسالم شهربشيري زينب318از سوم31135655قمشهسواري رامبد زهرا4

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

15از تابستان35115067ساريتوبه باالدهي شيما514از دوم17026196قائم شهراميني الهه1

44از سوم40285518بروجنكريميان ساجده385از سوم24155244بابلگدازگر حسنا2

40از دوم30455094بابلاقاجاني دالور احمد3

36از سوم22954954آملصالحي مطهره6

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؟ 

  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 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  آزمون37: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 5067 : (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 .

(روزانه )بابلسر- دانشگاه مازندران --مهندسي معماري

3511  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 11588 : (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 دبيرستان5 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون20 : (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 9از 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  آزمون32: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 9 تعداد قبول شدگان کانون 5213 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه قم--مهندسي معماري

4780  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 13722 : (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 سوم37175231كرجعلي يارقزويني ازاده174از مهر43385529تهرانعزتي زهرا1

19از تابستان52095051تهرانمظلومي مهديه2

18از تابستان16985279پاكدشتپازوكي فاطمه395از دوم57034977تهرانسيدي ژيناسادات3

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان51755148نجف آبادبديهي سروش233از تابستان41415388آران و بيدگلاستادپوراراني فاطمه1

16از مهر52885224قمروشنايي سمانه214از تابستان51265235نجف آبادنعمتي 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 تابستان سال چهارم و 3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون21 : (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 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 .

 نفر0:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون21: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 4 تعداد قبول شدگان کانون 5224 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه 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 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 .

(شبانه )دانشگاه کاشان--مهندسي معماري

5175  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 

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 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون18 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 25 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها : چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

(شبانه )(دکتر شريعتي)دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران --مهندسي معماري

5209  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 10829 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر2:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون25: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 5 تعداد قبول شدگان کانون 5051 : (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 تابستان53374968جلفاخيري شجاعي سكينه545از دوم64655487تبريزنوين سينا1

19از تابستان59785116مرند(ف)حسين پور فاطمه256از دوم73405402تبريزقورخانه چي زيرك اميرعلي2

22از تابستان75675211تبريزمحمدزاده محمد3

17از آبان49284668خسروشاه(ف)سروري خسروشاهي فايزه7

24از سوم44025312اروميهقديمي فاطمه4

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 اول62145191ساريعرب محمدامين895از اول92525341تهرانزيرراهي ريحانه1

47از دوم64485850نورهاشمي عباس6

38از سوم49044903بابلقنبرعلي زاده بهنميري شقايق2

37از سوم38314764بهنميرهاشم زاده بهنميري محمدعلي277از سوم55195199آملقرباني زهرا3

41از دوم60276772آمل(ف)مسعودزاده حاللخور احمد4

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 

.  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان به کانون آمده اند7 :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 7از 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  آزمون47: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 7 تعداد قبول شدگان کانون 4903 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

  آزمون18 : (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 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 .

(شبانه )بابلسر- دانشگاه مازندران --مهندسي معماري

6214  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 18324 : (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 دبيرستان3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

5337  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 7340  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 16615 : (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 4968 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(شبانه )دانشگاه تبريز--مهندسي معماري
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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 مهر62305069بندر دير(ف)كشاورز امير217از تابستان91504970شيرازدالوند حميدرضا1

64از دوم63995163آبادهزماني مريم8

26از سوم66715017اهوازكالنترهرمزي پرديس279از سوم5276193اهوازعامريان نژاد فاطمه2

14از مهر9726158اهوازجعفري مجيد3

18از تابستان21154897شوشتراحمديان سرور5310از اول29165506بهبهانحسين زاده حورا4

21از تابستان30014750آبادانرفيعي نژاد نيلوفر2311از سوم41225244اهوازماليي مرضيه5

38از دوم46615232اهوازرحماني كيانا6

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 دوم36985538اروميهوجدان سارا196از تابستان65275471تبريز(ف)مصباحي شيخ حسن ناهيده1

39از سوم59365209ميانهنظري مريم997از راهنمايي69395340تبريزقرباني ميالني اسرا2

22از تابستان77005171تبريزدليلي زهرا3

14از مهر17445053مهربان(ف)زارعي نسرين1128از راهنمايي83725387خسروشاهتوپچي خسروشاهي مهديه4

23از سوم20365168ماكوبابازاده سمين459از دوم95145131لواساناتپيرقايش قورشاق صدف5

22از تابستان21084905شيرازمعمارباشي فاطمه10

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 دبيرستان6 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

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

 آزمون برنامه اي 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  آزمون29: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 12 تعداد قبول شدگان کانون 5017 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه شهيد چمران اهواز--مهندسي معماري

2115  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 6399  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 18271 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

(روزانه )دانشگاه هنر اسالمي تبريز پذيرش از خواهران --مهندسي معماري

2036  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 8372  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 18168 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون43: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 5131 : (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 دبيرستان4  نفر از  راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون19 : (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 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 .

 117 



شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم64785208ميانهطالبي النجارقي رعنا886از راهنمايي24075437زنجانخجسته پور پرنيان1

20از تابستان66965050زنجانتفضلي ارمين1087از دبستان40535597قزوينمحمودزاده اريا2

31از سوم68004851ميانهنقوي سيده پروين558از اول41295462زنجانهادي عرفان3

37از دوم54625143زنجانحلواچي سارينا4

23از سوم13415088خدابندهبيگدلي مريم889از راهنمايي58064969قممعتمدي نيا علي5

17از مهر14905260خدابندهحاجيلو مايده10

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

15از مهر91505133شيرازاشرف زاده كيان غزاله135از مهر74185149شيرازكاظمي فاطمه1

13از مهر115244899شيرازروان ثنا166از تابستان84475180شيرازكريمي بكتي بهناز2

19از تابستان84825082شيرازافسري صدف3

22از تابستان33544964خرم بيدنوروزي فاطمه137از تابستان87595139شيرازجمشيدي طناز4

(روزانه )دانشگاه زنجان--مهندسي معماري

6696  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 18288 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر8:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون50: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 5050 : (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 

.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 و راهنمايي ،3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون18 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 50 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 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 )بوشهر- دانشگاه خليج فارس --مهندسي معماري

9150  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 23650 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر0:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون15: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 7 تعداد قبول شدگان کانون 4964 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

1منطقه 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 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون15 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 15 : (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

25از سوم61254984شاهرودنزاكتي رضازاده نرجس155از مهر79345119مشهد(ف)عاطفي پور فرشته1

25از تابستان69805049نيشابورباقريه نازيال266از تابستان97835240مشهدراستگوطرقي حامد2

36از سوم106085073مشهدرزازان ياسمين3

12از مهر28734813در گزطوسي نژاد زينب7

55از دوم43125424شاهرودسپاسي رسول4

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 دي92954910قم(ف)سلطاني عطيه283از سوم99475380تهرانثابتي نژاد مهدي1

48از دوم93534947يزدحسيني عقدايي سيدمحمدرضا4

27از سوم79475075همدانظهيرنيا گلسا2

(روزانه )دانشگاه صنعتي شاهرود--مهندسي معماري

6125  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 9783  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 21399 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون27: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 4984 : (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 دبيرستان3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون20 : (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 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 .

(روزانه )دانشکده فني ومهندسي گرمسار--مهندسي معماري

9295  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون28: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 4 تعداد قبول شدگان کانون 4947 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه 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 دبيرستان3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون16 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 28 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 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 .
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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 اول96304971همدانجليليان اميرحسين147از تابستان58115230كرمانشاهحاج زين العابديني ريحانه1

20از تابستان104514732كرمانشاهلرستاني زهرا238از تابستان63005471كرمانشاه(ف)محمدنظر حسنا2

32از سوم65654973تويسركانتركاشوند سحر3

38از سوم12665315سرپل ذهاب(ف)صفري فاطمه99از بهمن65965032كرمانشاه(ف)مرادي سارا4

46از دوم29524860كنگاورراست بين زهرا1710از تابستان79305000همدان(ف)اصالني نفيسه5

20از تابستان37504930رزنتفريشي سيده زينب811از مهر95514983كرمانشاه(ف)فخرايي منش سپيده6

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم90844976سبزوارتسبندي مهيار267از تابستان75354958مشهدمحمدابادي سعيده1

25از تابستان97234787نيشابورپيروزنيا سيما8

41از سوم104435017بيرجندسمن اميرحسين189از مهر38505445سبزواركرماني زهرا2

150از دبستان67965520سبزوارخيرابادي شقايق3

43از دوم26004967فالورجاناحمدي ونهري زهرا2110از تابستان73064957سبزواركمالي زهرا4

13از آبان27124809فيض آبادتربت حيدريهاذري فيض ابادي الهه2011از تابستان74255043سبزوارفوجي پريسا5

27از سوم82904714سبزوارامامي نيا محمد6

(روزانه )دانشگاه رازي کرمانشاه--مهندسي معماري

2952  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 9630  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 26040 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون25: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 4930 : (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 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 5,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون16 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 25 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 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 )سبزوار- دانشگاه حکيم سبزواري --مهندسي معماري

9723  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 24687 : (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 12 تعداد قبول شدگان کانون 4809 : (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 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان4  نفر از دبستان  ،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 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 .
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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 سوم83614796آملافتاده بهاره325از سوم59365132ساريشعباني منا1

18از تابستان69054951آملنفيسي سبحان2

12از مهر24544958آملرضايي زهرا316از سوم72565004ساريغفاري چراتي ياسمن3

42از سوم35715453بابلسردامن گير صابر517از دوم76984891بابلتهمتن نژادعمران اتوسا4

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 اسفند81214897چالوسقاسم زاده ثمين127از مهر51605159گرگانميرشهيدي كيمياسادات1

37از سوم86254951رشتسوده سرابي ماهان148از سوم55895516رشتعارفي نسيم2

41از دوم57015061تنكابنخلعتبري كيميا3

19از تابستان30735045فومناحمدي ساكت بوييني كوثر299از سوم75214961ابهررسولي باقي ايدا4

16از تابستان55234811فومنطريقي خسمخي زينب1510از مهر75314796رشتتقوي زادكلسركي فاطمه5

32از سوم61224549صومعه سراعرشي درويشي فاطمه1411از مهر80644858رشتمختاري بنفشه6

11از بهمن67494688آستانه اشرفيه(ف)پيرفلك لسكوكاليه مهسا12

(شبانه )دانشگاه صنعتي بابل--مهندسي معماري

7698  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 22798 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون29: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 7 تعداد قبول شدگان کانون 4891 : (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 

.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 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون18 : (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 

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

(شبانه )رشت- دانشگاه گيالن --مهندسي معماري

6122  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 8121  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 24364 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون20: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 13 تعداد قبول شدگان کانون 4811 : (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 

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

  آزمون14 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 20 : (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

37از سوم103695030خويقدرتي مهديه3410از سوم129945087تبريزكوشان سارا1

36از سوم104074845اروميهباقري كليسامسكن ريحانه1311از آذر130604867تبريزعباسي پارام نگار2

9از اسفند112204892ميانهعلي پور ليال1612از سوم146764681شيراز(ف)جاللي سيداميرحسين3

17از سوم113425133رشتزياري ثمين13

50از دوم121764815اروميه(ف)ابن عبدالعلي نوشين1914از تابستان53665438اروميهدانايي زهرا4

43از سوم122425026اراكنوبخت نفيسه3115از سوم64485447خوينجفي وحيده5

65از اول74395066اروميه(ف)فاني فاطمه6

22از تابستان34774849بانهحسيني سيده گالره2216از تابستان87174998مراغهرنجبر مهسا7

68از راهنمايي37614809سردشتعبداله پوري مايده2717از سوم91565008نجف آبادلطفي بهنام8

63از اول41394797نقده(ف)قره باغي اي سان3218از سوم95104718اروميهقنبري جمال اباد مريم9

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 آبان81334859سبزوارحسيني اصيل سحرسادات384از سوم99804860اصفهانفالحتي ياسمن1

7از آذر84714848گرگانصالحي اميد5

13از تابستان61395038كرجشاهور شايسته2

48از دوم29595331شيروانشعباني ياسين106از مهر79194852گرگانموحدي ماهان3

(روزانه )دانشگاه اروميه--مهندسي معماري

3761  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 11342  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 13060  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 30255 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر13:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون33: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 20 تعداد قبول شدگان کانون 4815 : (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 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان12  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 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 .

(روزانه )گرگان- دانشگاه گلستان --مهندسي معماري

8133  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 23381 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر2:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون21: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 6 تعداد قبول شدگان کانون 4852 : (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 نيز3 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 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 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

11از تابستان927380تهرانابراهيمي كندري حسين2415از تابستان28157تهران(ف)جافريان كوشا1

15از مهر67783تهرانساالركيا محمدامين2

77از سوم28326همدانباسلي زاده سروش1216از مهر78019تهرانصالحي محمدرضا3

22از تابستان87247يزدشيخها شبنم2217از تابستان97692مشهدجعفرزاده محمدرضا4

41از سوم107888بيرجندحسين زاده مهران1118از مهر257923تهرانحفيظي ارمان5

23از تابستان207812بناباقاپوربناب احمد2719از سوم317461تهراناديبي علي6

60از دوم227388بجنوردفتحي اميرحسن5020از دوم447797مشهدخواجوي متين7

117از راهنمايي308035ساريدژبرد نويد1221از تابستان447274تهرانگل زردي كيارش8

24از تابستان377592قمسهرابي مطهره1122از مهر517677اصفهانسليماني اشكان9

57از دوم417491گرمسارقاسمي مفرد محمدرسول2023از مهر547767اصفهانريسمانچيان سينا10

23از تابستان437066سمنانحسيني زهراالسادات2224از تابستان587808تبريزايماني اي سا11

10از مهر597741تهرانپاك زاد ارزو12

13از آبان18165شيروانسميعي گليان سيدعليرضا5425از دوم817329تبريزخاني علي اصغر13

35از سوم27737ماه شهرموسوي سيده پريسا5526از دوم917463تبريزجديداهري عطا14

40از تابستان57624بجستانطالييان حسن27

32از سوم77629شهرياركرابي مهرداد28

(روزانه )تهران- دانشگاه صنعتي شريف --مهندسي کامپيوتر

7  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 37  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 59  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 122 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر11:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون32: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 39 تعداد قبول شدگان کانون 7461 : (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 نيز7 نفر از تابستان سال چهارم و 10,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان10  نفر از راهنمايي ،1 :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 39از 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

31از سوم857662همدانجهانگيري فاطمه1513از مهر1247582تهرانعدالت علي1

34از سوم967333آملنوروزي حسين1814از تابستان1677461تهرانتراشيون سيدحميد2

34از سوم1007188اسالم شهركرمي مهدي3615از سوم1726952مشهدعارف زاده امين3

23از تابستان1047139اسالم شهرجعفري مصطفي1216از مهر1827068تهرانتوفيقي دالل محمدعلي4

25از تابستان1077286دارابقنبري مزيدي محمد1817از مهر1867197اصفهانعرب زاده محمدرضا5

26از تابستان1157075زنجانكالنتري محمد1918از تابستان2056926تهرانحبيبي فرزاد6

16از تابستان1176534قمقلي بياتي محمدجواد2519از سوم2547055مشهدابيلي اريا7

16از تابستان1267055قمشبيري سيداميرحسين1320از مهر2577587تهرانرنجبرپازكي اميرمحمد8

40از سوم1587168اراكممولر سپيده21

33از دوم746851ساريسوركي راستين9

57از دوم117279قائنعباسي سعيد1222از مهر767255اردبيلايماني محسن10

17از مهر796883شهرياررييسي پارسايي ارمان1823از سوم786961اردكانافخمي اردكاني زهرا11

25از تابستان1226534رباط كريمفريادهريس رامين4824از سوم817643قائم شهرواحدي جواد12

(روزانه )دانشگاه تهران--مهندسي کامپيوتر

79  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 117  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 254  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 397 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر10:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون25: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 32 تعداد قبول شدگان کانون 6952 : (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 نيز6 نفر از تابستان سال چهارم و 8,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان10 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون19 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 25 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 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 .
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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 مهر5346794تهرانسوري احسان2813از سوم2717290تبريزتقوي زنجناب نازنين1

43از اول2916745مشهداله خاني اذين2

42از دوم2116996بنابفتوحي احسان1014از مهر2997205تهرانكاوه زاده پارسا3

44از سوم2366837شاهرودقندهاري اميرحسين1415از مهر3507151تهرانقنبري محمدمهدي4

17از مهر2396766كرمانشاه(ف)خالوندي ايل ذوله زينب2816از سوم3776848تهران(ف)عباسي محمدرضا5

20از تابستان2576985كرجاسكندرنژاد پارسا2317از تابستان3976958شيرازمعصومي مصطفي6

26از تابستان2586641محالتصفري مهديس3218از سوم4006933مشهدروحاني مشهدي عليرضا7

18از مهر3026980ورامينرنجبري الهه8119از اول4217010تبريزفريدي مينا8

31از سوم3046642ورامينعباسي محمد1620از مهر4616654مشهدحاجي عبدل پور اميد9

15از مهر4727109تهرانجليلي شاني سيداميرمحمد10

29از سوم406736انارمحمدباقري نجمه1621از مهر4746418مشهدپيشواييان سيدسجاد11

11از آذر1587035تهران(ف)يوسفي زهرا1122از تابستان4966920تهرانمعصومي مريم سادات12

13از تابستان1586306تهرانيوسفي زهرا23

108از راهنمايي2206335تهرانالوانسازيزدي محمدمهدي24

(روزانه )تهران- دانشگاه صنعتي اميرکبير --مهندسي کامپيوتر

211  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 302  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 474  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 959 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر10:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون28: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 34 تعداد قبول شدگان کانون 6654 : (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 نيز9 نفر از تابستان سال چهارم و 5,   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 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 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

55از دوم4117034اردبيلسيدپيروي اريانا1510از مهر6536819تهرانتابع امام محمد1

36از دوم4536622كرمانشاهاميني يگانه كسري1411از مهر7387214تهرانمهاجراني كيارش2

32از سوم4646769ورامينقشقايي خواص غزل1112از تابستان8857050تهرانصنايع عباسي محمد3

21از تابستان4796763يزدنيكوكاران اميرمهدي1113از مهر8926388تهرانعظيم پور مريم4

61از اول4816911بهبهاناكراميان عرفان14

44از سوم4866618اراكمنسوبي حسيني اميرحسين9715از راهنمايي2877156لنگرودحسني فرناز5

41از سوم2916858رفسنجانميرزايي ملك اباد محمدمعين6

21از تابستان846645ميبددهستاني اردكاني علي4516از سوم3327016قممرادي حسين7

40از سوم2636346تهراننجبايي حانيه سادات9117از راهنمايي3876804اروميهعابديني توحيد8

26از سوم3916783اهوازمحمدي محمد9

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان6236261ساريبياباني زرين ابادي مصطفي2010از سوم5906650شيرازادراكي حسين1

38از سوم6546369يزددهقان نيري محمدصادق1111از تابستان9126625تهراناقايي كيميا2

18از مهر7186547كاشانخيرانديش محمدجواد1112از مهر9576505تهرانرزازيان احسان3

35از سوم7276318ميانهكوهستاني معصومه2413از سوم9886688تهرانجعفراوف نويد4

30از سوم7466334قمقاسمي ولي اباد مهدي14

16از مهر7566271سمنانميركمالي مباركه6415از اول4497027همدانقشالقي تارا5

25از تابستان7966137زنجانجعفري بهراد2016از مهر5196723آران و بيدگلعبداله زاده اراني محمد6

29از سوم8696704قزوينعباس يزدي محمد7817از اول5316650الهيجانموسي زاده علي7

18از مهر8696214قمهاشميان پور سيده زهرا8918از راهنمايي5536585قوچانكوهستانيان نيك رضا8

38از سوم6216373خرمدرهمحمودي نيوشا9

(روزانه )تهران- دانشگاه علم و صنعت ايران --مهندسي کامپيوتر

260  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 479  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 892  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 1484 : (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 26 تعداد قبول شدگان کانون 6622 : (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 نيز3 نفر از تابستان سال چهارم و 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان9  نفر از راهنمايي ،2 :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 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 .

(روزانه )تهران- دانشگاه شهيد بهشتي --مهندسي کامپيوتر

796  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 988  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 2434 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر10:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون32: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 23 تعداد قبول شدگان کانون 6271 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه 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 نيز5 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 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 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 .
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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 سوم6416888كرجدهقان نيري علي198از مهر9696797تهران(ف)ماستري فراهاني فرزانه1

45از سوم6936394كرجطريقتي ماهان129از سوم11436559تهرانملكي امير2

28از سوم8146896ساريساالر علي3310از سوم11936382اصفهاناقابابايي بني محمدامين3

46از دوم8306531بابلپارت طراوت3811از سوم13165992تهرانعابدازاد پرهام4

37از سوم8446655بابلعنايتي رضا1912از تابستان15396161تهرانمومني يزدي عرفان5

26از سوم8936334ورامينتاجيك سپيده13

25از تابستان9196073شاهروداماميان زهرا2114از تابستان5736617مراغهسيدي سيده مريم6

50از دوم6146368اهوازرستگاران محمدرضا7

(روزانه )تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي --مهندسي کامپيوتر

893  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1316  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 2681 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر10:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون31: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 18 تعداد قبول شدگان کانون 6334 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه 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 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان10 :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 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

35از سوم10765749نيشابورقرشي سيدارمان1818از مهر2627313اصفهانجمشيديان محيا1

11از مهر11356361اميديهبراتي ده كهنه سارا1419از تابستان6916889تهرانصدري سينكي پارسا2

29از دوم11575942خمينسرمدي علي5420از دوم13116731اصفهانيزدي سپيده3

21از تابستان12495867آملطبري حسام الدين1821از تابستان17845775فالورجانپيري سهلواني فاطمه4

11از مهر12625763قزوينخراساني پگاه1622از سوم22396439تهرانزرگري كيميا5

18از تابستان12775762ساريتقوي مهدي1023از مهر23446904تهرانانعامي پارسا6

53از دوم12866331بروجردگودرزي سجاد1624از آبان26275897اصفهاناحمدي نوكابادي ريحانه7

11از آبان13025711رامسرقلي زاده كندي اميرمحمد25

36از سوم13255800قمنادري عاطفه1726از مهر4946417بروجردصميمي مهدي8

46از دوم13986185رامسرمصطفي طالشي روشنك2227از تابستان7006642شاهين شهرتشكر ارين9

52از دوم14176159گلپايگانامام جمعه سيدامين3728از سوم7566393يزدسفيد امين رضا10

31از سوم14766026قزوينلطفي زاده اميرحسين3829از سوم7586603يزدگلشن اردكان سينا11

24از تابستان9136578خميني شهرنيكومنش اميررضا12

20از مهر626628ابركوهبصيري ابرقويي محمد4230از سوم9156122بيرجندضيايي سجاد13

40از دوم926981ياسوجماري اورياد ارش1931از مهر9485890زرين شهرفرهمنددهقانپورورنامخواستي محمد14

85از راهنمايي2346034انارميرزايي اناري رضا2132از تابستان9985776قمعلي بيگي محمدبشير15

21از دوم2815841ايالم(ف)گل گل نيا ميالد2533از تابستان10136284آبادانعبدالهي محمد16

40از سوم3295926دورودمروتيان ايمان2234از تابستان10765858كاشانامامي سيدعمادالدين17

(روزانه )دانشگاه صنعتي اصفهان--مهندسي کامپيوتر

348  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1325  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2575  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 4249 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر16:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون28: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 47 تعداد قبول شدگان کانون 5858 : (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 نيز9 نفر از تابستان سال چهارم و 9,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان15  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون18 : (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 47از 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

30از سوم9746373كبودرآهنگرجبي وحدت احسان156از مهر20276346تهرانبيكي بندرابادي پوريا1

31از سوم9896442ورامينابراهيمي عرفان147از مهر21525963تهرانحاجي باقرطهران محمدامين2

34از سوم12325935خرمدرهكالنتري حميدرضا248از تابستان23385503تهرانكرمعلي علي3

19از تابستان13666003گرگانعادل پور نويد199از تابستان25076221تهراناسدي قفري سينا4

14از آبان28035648تهرانكيان راد سبحان5

37از دوم6595660خدابندهمحمدي فاطمه10

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 دوم14556090بيرجندگلداني علي1613از مهر11346342مشهدوحدتي تركها مبين1

42از دوم14835979بجنورديزداني شميم3614از سوم14496521مشهدسابقي محمدرضا2

23از سوم20185689سبزوارخوش بيان شيما1915از تابستان16036855مشهدقاسمي سيدنويد3

32از سوم20715619گرگانلطيفي رضا1316از آبان24035781مشهدمهدويان جواد4

33از سوم21236238بيرجندچاجي فاطمه1717از مهر31555846مشهدفرقاني طوسي عليرضا5

17از مهر22406158سبزوارشهرستاني افشين3018از سوم37575874تهراننوري علي6

13از مهر22785791سمنانجمادي علي1719از مهر38466246مشهدخوش منظر سعيد7

37از سوم24785808بابلرنجبر هورمزد20

23از تابستان5676956نيشابورضميري نگار8

43از دوم3915853اسفراينانصاري مهنا3821از سوم9456305تربت حيدريهكرماني زاده فهندري محدثه9

37از سوم4465929قائنحبيبي دشت بياض نجمه5122از دوم10576236كاشمر(ف)پيغمبري مهدي10

34از سوم8445541نهبندان(ف)پرنده محمدامين3823از سوم11285842گرگانبني فاطمه سيدمتين11

88از راهنمايي8655953اسفرايناستازاده علي1224از آبان11515870كرمانبرزگرگوكي محمدعلي12

(روزانه )(محل تحصيل کرج)تهران - دانشگاه خوارزمي --مهندسي کامپيوتر

1366  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2507  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 4276 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون23: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 14 تعداد قبول شدگان کانون 5801 : (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 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون18 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 23 : (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 )مشهد- دانشگاه فردوسي --مهندسي کامپيوتر

844  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2123  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3757  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 6459 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر15:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون31: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 33 تعداد قبول شدگان کانون 5808 : (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 دبيرستان14  نفر از راهنمايي ،1 :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 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 .
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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 دوم30745963تهرانصالحي نژاد حميد143از مهر22535909تهرانعبدي فرزانه محمدمهدي1

19از تابستان33565502تهرانصاحبي عليرضا674از دوم30146291تهراناصغراقاغفاري احسان2

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان10926459قمفاضلي دهكردي نرگس السادات385از سوم20366304تهرانفرهنگ بهاره1

36از سوم31655700تهرانمحمدي عاطفه2

45از دوم2475815ماه شهرترابي گلناز256از تابستان32135853تهران(ف)موسويان نرگس سادات3

12از مهر9745490تاكستانمحرابيان زهرا207از تابستان33035875تهرانمقدم پناه مونا4

(روزانه )تهران- دانشگاه شاهد --مهندسي کامپيوتر

3356  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 6201 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر2:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون35: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 5 تعداد قبول شدگان کانون 5700 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

1منطقه ي 1منطقه 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 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 .

(روزانه )تهران - (س)دانشگاه الزهرا--مهندسي کامپيوتر

974  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3213  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 5743 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون28: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 5700 : (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 دبيرستان3 :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 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

39از دوم16845611قميزدان پناه مجتبي226از سوم32055755تهرانرستم نژادثمرين بيژن1

32از سوم18165905اسالم شهردرويش پور اميرساالر107از مهر36635631تهرانمديري زاده علي2

77از اول18715775قمال طه سيدعلي108از مهر39155754تهرانناظمي شادباش حميدرضا3

25از سوم26966229قمحاجيلو مجيد9

19از مهر28635489قمكيوان مريم1210از سوم13226058قممحمودي فاطمه4

20از تابستان15125819قمچاوشي زاده سيدمحمدجواد5

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 دوم21095542اراكدريجاني علي1515از تابستان20935866اصفهانفتوحي پيمان1

37از سوم22476421يزدعباس پورخياباني سهند2116از تابستان27875792اصفهانكوهستاني پزوه مهدي2

42از سوم22475598خميناكبري اميرحسين2517از تابستان33595507اصفهانسرتيپي امير3

39از سوم22655866فريدون كنارمهدلوتركماني اميرحسين1418از تابستان37275575تهرانفوالدي اميرحسين4

18از تابستان22936133خميني شهرده باشي محسن1919از تابستان38745778اصفهانزماني نژاد پوريا5

23از تابستان24555510كاشانملك ابادي علي4020از سوم38865936اصفهانرضوي سيدمحمدرضا6

68از دوم25285956ساوهفضلي خاني حديثه4321از سوم40575577اصفهانصديقين اميررضا7

17از مهر25415484بندرعباسكافي كنگ مريم22

32از سوم25745776يزدساالري محمدعلي2723از سوم15915710همدانراشدي علي8

18از مهر16045729يزد(ف)جعفرپورسرجمعي مهدي9

33از سوم4625626ماليراسدي حسين2224از تابستان16685603آبادهمحمدخاني فاطمه10

25از تابستان5235318سرپل ذهابشيري رضا1325از سوم17285945اردكانمهرپرور فهيمه11

11از تابستان10545381ميبدشاكري اشتيجه اميرمحمد4026از دوم17406625قزوينبهادران اميرحسين12

22از تابستان13125338ابركوهصالحي ابرقويي علي محمد3727از دوم20215647خوانساراسدي نرگس13

38از سوم13745310مهريزحسيني روش سيدحسين4028از سوم20675709دزفولخيرانديش علي14

(روزانه )(محل تحصيل قم)دانشگاه تهران --مهندسي کامپيوتر

2696  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3663  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 7862 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون26: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 13 تعداد قبول شدگان کانون 5611 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه 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 نيز3 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 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 .

(روزانه )دانشگاه اصفهان--مهندسي کامپيوتر

1312  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2455  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3886  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 7254 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر15:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون29: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 41 تعداد قبول شدگان کانون 5532 : (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 11,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان15 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون20 : (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 41از 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

33از سوم30845561سبزواررجايي اميد346از سوم38466254شيرازاكبري نژاد فرزاد1

24از تابستان31005649كرمانشعاعي محمد107از مهر54265462شيرازخواجه پور اميرحسين2

30از سوم35325443جهرمنيك حالت جهرمي محمد238از تابستان54965151اصفهانبديعي اميرحسين3

21از تابستان4455873بافتحمزه نژاد كيميا439از دوم15986000آملعلي زاده حسين4

39از دوم30685605دارابرستگار عبدالمجيد5

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

15از مهر50205187اهوازشهيدزاده اميرحسين215از سوم30505913تهرانعلوي راد سپهر1

35از سوم52685002فرديسزنده دل اميرحسن276از سوم34106188تهرانجهاني بهار2

27از سوم61295424رفسنجانجوانشاه محمد7

57از راهنمايي27026030اهوازعسكرپور اميررضا3

54از راهنمايي6865614مالردصفاخو محمد678از اول38035634چالوسشهبازپورتازه كند عليرضا4

(روزانه )دانشگاه صنعتي شيراز--مهندسي کامپيوتر

3100  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 5426  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 10051 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون28: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 5462 : (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 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان5 :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 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 .

(پرديس خودگردان)تهران- دانشگاه صنعتي شريف --مهندسي کامپيوتر

5268  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 15946 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون37: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 5187 : (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 اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 5  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 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

25از تابستان34165495ميانهمحمدي نسترن5814از دوم21836835تبريزمحمدپورفرد علي1

144از دبستان37395473خويرنجبري مهديه3515از دوم42435884تبريزجداري خوشباف سينا2

26از سوم49986060تبريزبهاري نسيم3

28از سوم3555651گرميجهان بخش بشيرلو احسان3216از دوم53005554تهرانرنجبرزاده محمدعرفان4

50از دوم4345546رزنسواري محمدحسن1617از تابستان57675354تبريزتيموري كاوه5

11از آبان4375561رزن(ف)فيلي محمد18

61از راهنمايي5545647بيجارگرشاسبي نيما1619از تابستان14725795مراغهلطفي فروشاني ياسمين6

31از دوم6975212بيجاراكبر اميرحسين3620از سوم17955951زنجاناسكندري زنجاني كسري7

42از سوم7175760اسكواماني اسكويي مريم4121از سوم20485960مرندمصباح اميرحسين8

30از سوم7795212ديواندرهجهاني ارمين5922از دوم21735994زنجانخاتمي عليرضا9

19از تابستان7995407گرميمحمدي ميالد14023از دبستان30805543مرندعافيت مرند وحيد10

63از اول8265347سراب(ف)مكرم حسين4224از دوم31905777بناباشرفيان بناب فايزه11

28از سوم9446235گرميابراهيم زاده محمد2525از تابستان32155544مراغهاقايي ورجوي كوثر12

16از مهر32424993مراغهعطارحسيني اميرمحمد13

(روزانه )دانشگاه تبريز--مهندسي کامپيوتر

826  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3242  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 5300  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 9405 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر18:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون42: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 28 تعداد قبول شدگان کانون 5473 : (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 5,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان15  نفر از دبستان و راهنمايي ،3 :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 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 .
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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 سوم14665692آملعاليي محمدرضا3514از سوم8476992شيرازنيازمند وحيدرضا1

38از سوم18626194بيرجندنيلي ثاني ديان1915از تابستان24426190شيرازمهدي يار علي2

21از تابستان20676016قزوينملكي كام بخش كيوان4016از دوم27275277شيرازدهقاني پور حسين3

24از سوم21906278سيرجانعباس زاده محمدامين2217از سوم31125669شيراز(ف)فرزدقي محمدعلي4

26از سوم22555761بندرعباساسدي مصطفي2018از تابستان32406013شيراززردشت اميرعباس5

13از مهر29585609اهوازمرادي بهاره1719از تابستان36325315شيرازعظيمي سينا6

26از تابستان30035516قمبالغي بهاران1520از تابستان37035740شيرازبهاالدين عرفان7

24از سوم37635623شيرازترابي وحيد8

24از تابستان7565262برازجانبهروزي علي2321از سوم41535661شيرازعليخاني فاطمه سادات9

30از سوم8615521بمموسوي زاده بمي كيمياالسادات2122از تابستان54075451شيرازكشميري ديندارلو فايزه10

26از سوم10955577گچساران(ف)باقرنژاد محمد1423از مهر54175203شيرازخدارحمي معصومه11

7از اسفند11695313خورموج(ف)زارع مرضيه24

38از سوم12635445ياسوجرحماني كيميا2025از تابستان11766035گرگانعباسي زهرا12

35از سوم13145144اهرمصيادي زينب1426از مهر14055733خنجبخشي زاده عبدالكريم13

(روزانه )دانشگاه شيراز--مهندسي کامپيوتر

1263  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2958  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 4694  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 8829 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر13:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون24: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 31 تعداد قبول شدگان کانون 5320 : (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 9,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان13 :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 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 .
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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 سوم31766379ساريميثاقي سيدعارف1214از تابستان52575259تهرانموسوي سيدمجيد1

41از سوم32025532ورامينعالي مصطفي15

48از راهنمايي32105971ساريموحدمنش محمد2016از تابستان9246113بابلغفاري مخمل باف عليرضا2

41از اول32835423نورفالحيان فاطمه3117از سوم17856392قائم شهررعيتي دهسرايي كيهان3

15از تابستان36385462گرگانكيايي رضاقلي كيانا1418از تابستان20125909ساريمختارپور محمدپارسا4

28از سوم37985221گرگانعادل خاني نيلوفر2619از تابستان20215703ساريرحيمي سيدعلي5

30از سوم39056394بابلسراقابراريان سعيد4920از دوم22345568ساريدرواري سيده مريم6

19از تابستان40415565گرگانحبيبي سارا1321از مهر23965870آملابراهيمي سينا7

38از دوم42525377آملناييجي اميررضا3222از سوم24115442قائم شهرپورمند شيوا8

24از تابستان42565339بابلسراژدري مريم2623از تابستان25895573چالوسابراهيمي خراط فاطمه9

17از تابستان26215762قائم شهرموسوي حاجي فاطمه السادات10

16از مهر11705593مينودشتمصطفي لو مريم1824از مهر28315193رويانبوستاني سوسن11

31از سوم13215392گرميدولتخواه محمدرضا1725از تابستان29426164ساريعبدي زرويجاني محمدحسين12

17از مهر30185740سارياهنگري كياسري ارمان13

(روزانه )دانشگاه صنعتي بابل--مهندسي کامپيوتر

3798  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 11289 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر11:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون26: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 28 تعداد قبول شدگان کانون 5377 : (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 نيز4 نفر از تابستان سال چهارم و 10,   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 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 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 .

 135 



شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم31555763اهوازباغبان زاده دزفولي بهشاد276از سوم47305519تهرانسيفي حسين1

37از سوم67205365كرجبختياري سهند137از تابستان47995577تهرانداودنژاد محمد2

39از سوم54855808تهرانكرباليي حيدري ايمان3

33از سوم16655171شهرري(ف)خاوري محسن268از تابستان56595715تهرانافتخار علي4

9از بهمن34305248اسالم شهرباقري فايزه9

15از تابستان27455474شهرريعالمي ورزنه محمد5

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 اول23485543قزوينقنبري حميدرضا175از تابستان22895199تهرانعابدي سقا محمدباقر1

14از آذر27175513كرجدهقاني سانيج مرجان6

35از سوم13896344ابهرحيدريان ابهر مريم2

45از سوم6505448مالردامن اللهي رضا427از اول18165863قزوينخمسه پور پرهام3

24از تابستان18685809محمديهنصيري اميربنده سينا4

(غير انتفاعي )تهران- دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ --مهندسي کامپيوتر

3155  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 5485  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 12959 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون24: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 12 تعداد قبول شدگان کانون 5474 : (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 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان5 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون16 : (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 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 )قزوين - (ره)دانشگاه بين المللي امام خميني--مهندسي کامپيوتر

2348  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 7495 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون29: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 7 تعداد قبول شدگان کانون 5448 : (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 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

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

 آزمون برنامه اي 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

30از سوم66304989تنكابنصيادي مهسا843از اول22345896تنكابنروجائي فاطمه1

35از سوم36305464تنكابنكركبودي محدثه2

25از تابستان15465372اسفراينگلي 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

33از سوم52645668مشهدتوسلي مريم368از سوم41905399مشهدصنمبري علي1

25از تابستان44215914مشهدحسين پور سروش2

12از مهر26335749بجنوردنودهي ميترا239از تابستان44885458مشهدايماني عليرضا3

57از دوم26905698بجنوردباكند حسين1710از مهر44965329مشهدسنگين رضا4

12از آبان31985694بندرعباسكرمي فيني اميرحسين1411از آبان49415182مشهدقزاق بوستاني فاطمه5

33از دوم32725431بندرعباسزارعي پوريا2712از سوم50915437مشهدداروغه وحيد6

40از سوم51205799مشهدحسن زاده گرجي علي7

39از دوم17654977آشخانهرستمي احمدرضا13

(روزانه )(محل تحصيل فومن گيالن)دانشگاه تهران --مهندسي کامپيوتر

3630  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 14637 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون43: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 5 تعداد قبول شدگان کانون 5372 : (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  نفرنيز1  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون22 : (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 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 .

(شبانه )مشهد- دانشگاه فردوسي --مهندسي کامپيوتر

3272  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 5120  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 9499 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون28: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 18 تعداد قبول شدگان کانون 5399 : (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 تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان7 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون18 : (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 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

7از مهر39575693اهوازحسين كوچك سينا715از مهر54885337شيرازشريفي اميرحسين1

7از آبان39965590يزدچيتي نيما2316از سوم75176121اصفهانكرامتي محمدامين2

30از سوم40136261يزددهستاني هرات سامان17

32از دوم41065755يزدايت اللهي سيدارمين1518از مهر10815909يزدطالبي موري ابادي مرضيه3

28از سوم41515235يزدخاكي مصطفي3619از سوم11155879زارچغفوري پور ريحانه4

23از تابستان44355608يزدفهيمي علي2020از تابستان18965778يزدپورمند امير5

39از سوم44485401نجف آبادايوبي پور علي2321از تابستان25545538يزدمحسن زاده هدشي زهرا6

24از تابستان46305407يزدطالبي برنا1822از آبان26555498يزدكارگردهنودشتي مصطفي7

17از سوم48605697يزددهقان محمد3423از سوم29265814يزدشباهنگ نيا مريم8

21از تابستان50435346يزدشفايي پور مطهره1424از تابستان29794938مرودشتقاسمي فاطمه9

21از تابستان53295148يزدجعفريان ايمان1425از سوم32025253اردكانخليفاني اصل زهرا10

45از سوم35265227شهركردربيعي فرادنبه عليرضا11

30از سوم17544913يزدرنجبربافقي زهرا2426از تابستان35455305كرماناسدي محمد12

21از تابستان19845243ابركوهاكرمي ابرقويي عليرضا1827از مهر35495410بيرجندسرفرازي سيداميرحسين13

23از تابستان23004933مهريزدهقاني زاده بغداداباد اميرحسين2328از تابستان39225552كرماننصيري مجد اميرشايان14

(روزانه )دانشگاه يزد--مهندسي کامپيوتر

1984  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4435  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 13520 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر11:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون22: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 31 تعداد قبول شدگان کانون 5253 : (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 نيز6 نفر از تابستان سال چهارم و 11,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان11 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون18 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 22 : (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 .
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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 تابستان50845155تنكابنارشادي نيا مهراد911از تابستان74115251تهراناستيري محمدرسول1

38از سوم51215407الهيجانغمگساردهكايي ارمان1912از تابستان86345194تهرانمنتظر نيما2

21از تابستان55435052دارابقنبري مزيدي علي13

34از سوم59856081آملسجادي سيدافشين4114از سوم25685812رامسرپوررستمي رفيعه3

25از تابستان60335181رشتكارازموده علي1515از مهر27535627رشتعسگري عسل4

22از تابستان28395479رودسرشكري شايان5

10از آذر7405347فرديسيوسفي پوريا3616از سوم32815588لنگرودموسوي سراجاري سيدمصطفي6

21از تابستان10615901فرديساسدي عرفان6017از راهنمايي34655399الهيجانرسولي هليا7

26از تابستان14715241آستاراحسيني خشه حيران مهسا1218از مهر39004980محالتشيخ مرادي اميرمحمد8

28از سوم17705571تاكستان(ف)مظفرنيكو احمد4319از دوم42125559الهيجانريوندي پويا9

15از تابستان49405356لنگروداميرخاني اميد10

(روزانه )رشت- دانشگاه گيالن --مهندسي کامپيوتر

1471  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 5543  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 14997 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون26: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 20 تعداد قبول شدگان کانون 5241 : (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 نيز3 نفر از تابستان سال چهارم و 9,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان6  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون18 : (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 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 .
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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 مهر39675404همدانحيدري سبا1812از تابستان60345179شيرازمسعودي راضيه1

33از دوم40765906همدانحسني معين9213از اول70045411تهرانمالمير زهرا2

17از مهر41265189همدانسيفي حسين14

42از دوم48255263همدانپوينده فرهاد1815از مهر13946233همداننفر محمدمهدي3

31از سوم49534958همدانهيكلي سعيده2916از دوم24665505كرمانشاهرحماني مهرزاد4

69از اول50015333همدانايوبي يگانه4517از دوم30945405كرجمقدم محمدامين5

59از دوم50845346تويسركانعزتي پريسا9018از راهنمايي31645310قمسليمي مهدي6

42از سوم51665189كرجعزيزي الهام5419از اول35115653همدان(ف)مرادي مصطفي7

73از اول53045137الرشادمهر بهمن7020از اول36015720بروجردنيك اعتقاد حامد8

20از سوم56584897همدانبهرامي شكيب متينه2321از تابستان36285362همدانخدادادي اريان9

33از سوم37035701تويسركانكوليوند فرحان10

22از تابستان14365309بانهامين نژاد ميديا3822از دوم38645359همدانصادقيان نيما11

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم89895546تبريزپورحسينقلي نقي نژاد مهدي246از سوم62325491تبريزعلي پور ميالد1

60از دوم71885277تبريززيادزاده حميد2

22از تابستان74605150مرندرحمتي محمد207از تابستان71975527تبريزخدايارپور محمدحسين3

19از مهر87855091مرند(ف)مختاري احسان198از مهر78535225تبريزحسيني سيدمحمدمهدي4

38از سوم102474921مراغهداوري مريم189از مهر83525287تبريز(ف)مغربي باسمنج مهرداد5

29از سوم15675619مهابادسوجه سينا10

  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 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 .

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 نيز3 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان5 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(شبانه )دانشگاه تبريز--مهندسي کامپيوتر

8785  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 8470  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 20572 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون26: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 5091 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )همدان- دانشگاه بوعلي سينا --مهندسي کامپيوتر

5001  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 14060 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر16:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون42: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 23 تعداد قبول شدگان کانون 5189 : (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 .

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 دبيرستان15  نفر از راهنمايي ،1 :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 23از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

14از آبان46304987قم(ف)مرتضوي زهراسادات97از مهر69275351تهرانجواهري حامد1

20از تابستان47804971قمبيات مصطفي188از مهر80975275تهرانافضلي محمد2

32از سوم48695408قماكبري علي9

10از تابستان50435852قمموحدي قمي اميدرضا1510از مهر28575317قمشفيعي زهرا3

32از سوم55624998قمپناهي قمي ريحانه2511از تابستان30685523قمداورمنش فاطمه4

38از دوم65484948قمگودرزي معظمي محدثه2512از تابستان45305224قمحسيني زهرا5

40از سوم46255757قممحبوبي سيدمصطفي6

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان42165267شهريارپناهي پور مهدي216از تابستان57855610تهران(ف)طباطبايي نيما1

23از تابستان44355288قمقدرتي عليرضا367از سوم59615242تهرانصباحي خشايار2

39از سوم47875999قمموسوي سيدمحمدسعيد388از دوم72574888تهرانبخش پور فاطمه3

13از مهر72624737تهرانجراحي حسين4

74از راهنمايي16935067باغستانعباس زاده جمال اباد محمدحسين9

32از سوم39425671تهرانابوطالبي محمد5

  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 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 .

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 دبيرستان4  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(روزانه )دانشگاه صنعتي قم--مهندسي کامپيوتر

4435  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 7257  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 13784 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون32: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 9 تعداد قبول شدگان کانون 5067 : (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 نيز4 نفر از تابستان سال چهارم و 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون17 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 23 : (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  آزمون23: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 13 تعداد قبول شدگان کانون 4998 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه قم--مهندسي کامپيوتر

5562  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 15539 : (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

37از سوم15775192ورامينباللي رضا264از تابستان16606157رودهناقاياري ساميان مهرداد1

22از تابستان18064895مالردياوندحسني محمد225از تابستان42565307شهريارعباسي سعيد2

16از مهر58655110رودهنبابايي محمد3

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 دوم77635211قزوينهاشميان سيدهومن4011از سوم93664967تهرانكشاورزهدايتي مهدي1

23از سوم80744806زنجان(ف)محمدسلطاني سمن2112از تابستان108945176تهرانعابدي خلوت محمدمهدي2

70از راهنمايي81265049زنجانموسوي سيده كيميا13

26از سوم86955142قمپيشوايي محمد5314از اول16695975زنجاناقاجانلو مهدي3

35از سوم16906619زنجاناشناور اميرحسين4

19از مهر15025173گرميقلي نژادخواجه بالغي نعمت3315از سوم21376255زنجانمحمدي رضا5

18از مهر17355316مالردكرمي محمدحسين2916از دوم21635498زنجانرستمي ارمين6

27از سوم23285234گرميجمشيدي قوزلو ميرسعيد1617از تابستان28476217فرديس(ف)رسولي ياسر7

9از تابستان23405170ميبدشيخي سعيد4418از دوم43695060ميانهعبدالهي ميالد8

18از تابستان26984752محمديهرشوند نيلوفر2619از سوم47285201كرجمهري ورنكشي محمدرضا9

78از راهنمايي61664875ابهر(ف)اباذري پارسا10

  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 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 .

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 دبيرستان11  نفر از راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

2340  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 8074  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 22100 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر13:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون33: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 20 تعداد قبول شدگان کانون 5049 : (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 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون21 : (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 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 .

(روزانه )دانشگاه زنجان--مهندسي کامپيوتر

 نفر1:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون24: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 6 تعداد قبول شدگان کانون 5110 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 2منطقه ي 

(روزانه )بومي شهرستانهاي استان تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش)تهران - دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي --مهندسي کامپيوتر

4256  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 16347 : (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

26از تابستان39005329نجف آبادطاهري عزيزابادي زهرا166از مهر50594934اصفهاننيكبخت زهرا1

20از مهر40835131فالورجان(ف)كافي فالورجاني نگار257از تابستان59525090اصفهانحسيني سيده زهرا2

28از سوم46955372كاشانگيوكاشي محمدحسين148از مهر60375175اصفهانامامي محمد3

17از تابستان69495200اصفهانمختاري ماربيني محدثه4

36از سوم15885019باغ بهادرانعطايي كچويي مطهره9

44از سوم32915886كاشانفرزانگان محمدحسين5

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان60335093سمنانحسين فخار ميالد1610از تابستان45785976تهراناميديان علي1

11از مهر60574894سمنانمحمودي عاطفه1111از آبان46065361تهرانسرابندي مقدم عاليه2

13از مهر61295098سمنانصالحيفر اذيندخت1412از تابستان84765162تهرانميراخورلي اميد3

21از تابستان61995251سمنانلطيفي مايده1913از تابستان99865158تهرانجناني سيداميرعلي4

46از دوم64395161گرمساريوسفي سارينا14

18از آبان73924933دماوندمراديان علي5515از دوم19016093گرمساراحمدي نيا ليال5

19از مهر32105398سمنانزماني ايمني مجتبي6

40از سوم7195873سمنانعباسي محمدجواد1716از مهر45605065سمنانطالبيان مبينا7

24از تابستان22955166شهر قدسافشار علي1517از آبان54525178شهرياراسمعيلي حسين8

24از تابستان25005253پاكدشتاويسي نژاد حميدرضا2218از تابستان56655422سمناندخانيان فاطمه9

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 8,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون18 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 22 : (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 

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون22: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 20 تعداد قبول شدگان کانون 5098 : (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 سمنان--مهندسي کامپيوتر

2295  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 6199  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 8476  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 18802 : (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 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون20 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 25 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 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 

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون25: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 9 تعداد قبول شدگان کانون 5090 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه کاشان--مهندسي کامپيوتر

4083  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 6037  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 13117 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 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

16از مهر79084793گرگان(ف)مسعودي محمد3812از سوم52205080ساريرباني بيدگلي محمد1

23از سوم79405217بابلنيكجويان علي2613از سوم52685063ساريموسوي تاكامي سيده فاطمه2

24از سوم79625228نورحسيني سيدحسان4014از سوم54175127بابلاميرسليماني مريم3

24از تابستان80205157آملضيايي فر سيدعلي2715از سوم55535557فريدون كنارسلمانپورمهلباني اسحاق4

32از سوم80395199ساريجمالي سيدحسين3016از سوم60224912آملشريفي علي5

17از مهر81535355آملمعتقدالريجاني علي2017از تابستان60925272اميركالطالبيان درزي اميرحسين6

22از سوم81755302ساريقلي نژاد محمدمهدي2318از تابستان63655149ساريشيخي درزيكاليي منفرد فاطمه7

31از سوم88005474بابلجعفري كاردگر علي1819از تابستان64535163اميركالرحيم زاده سينا8

56از دوم71165288بابلامامي ولوكاليي فاطمه9

17از سوم33184657آملاسماعيل زاده سبا4820از دوم78715090سارياحمديان چاشمي عليرضا10

22از تابستان34375133بابلسرحسني محمدعلي1721از سوم79085811بابلرستمي درونكال سارا11

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان48125492نجف آبادفريدني زاده اميد525از دوم80105477اصفهان(ف)نهاوندي زهرا1

22از تابستان60225101خميني شهردباغي مسعود146از مهر81405109اصفهانفرقاني مهدي2

36از دوم67815229مباركهعلي پور مهسا147از مهر85234947اصفهانجزايري جونقاني سيدمسيح3

17از مهر87494877بروجنمنصوري بروجني سارا8

63از دوم46535010فالورجانقاسمي زينب4

 آزمون برنامه اي 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 .

2منطقه 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 نيز3 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان3 :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؟ 

(روزانه )دانشگاه شهرکرد--مهندسي کامپيوتر

6781  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 8140  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 16747 : (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 9 تعداد قبول شدگان کانون 5010 : (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 5,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان14 :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 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 .

 نفر14:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون27: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 22 تعداد قبول شدگان کانون 5090 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 2منطقه ي 

(شبانه )دانشگاه صنعتي بابل--مهندسي کامپيوتر

8020  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 22007 : (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 سوم63605255كاشانحسيني سيدعلي214از تابستان87684884اصفهانگل افشان عليرضا1

16از مهر68895149كاشانحيدرزاده كاشاني مليحه205از تابستان97555215اصفهانحيدرپور غزل2

44از سوم72275023كاشاندانشمند فايزه6

7از مهر58614777خميني شهرهادي حميدرضا3

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 آبان77084835اهوازسليماني امنه2911از دوم120044973شيراز(ف)چيزفهم دانشمنديان علي1

19از سوم77974586اهوازشرافت شيما12

11از آبان85594791اهوازنجفي سوالري عاطفه4413از سوم25685517خرم آبادافشار محمد2

19از سوم93385001اهوازسراي مكوندي ارمين3114از سوم43955112دزفولحسيني عباس3

32از دوم47235431اهوازسراج ياسمن4

15از مهر10355137اهوازعباس پور پرهام1915از سوم53805106اهوازرحيمي پرنيان5

14از آذر15025151ياسوج(ف)دستخوان حميدرضا2316از سوم56055294اهوازكوتي ليال6

32از سوم16735031آبادانقلعه گالب زيتاني كيانوش1017از مهر63165085اهوازكاظمي پويا7

83از راهنمايي28594986آبادانپورفياض ياسين1718از مهر69125046اهوازاديب فر اكبر8

11از بهمن29624839شوشترتشكر محمدمهدي1019از آبان71264727اهوازشوشتري صديقه9

14از سوم71385922اهوازكهني ارمين10

  آزمون13 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 23 : (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 .

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 نيز8  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 10  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(روزانه )دانشگاه شهيد چمران اهواز--مهندسي کامپيوتر

2962  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 7708  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 23200 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر11:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون23: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 22 تعداد قبول شدگان کانون 4964 : (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 نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون17 : (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 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 .

 نفر2:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون24: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 6 تعداد قبول شدگان کانون 4884 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(شبانه )دانشگاه کاشان--مهندسي کامپيوتر

6889  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 19701 : (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

48از سوم60575098بابلحميدي زهرا275از دوم43385020گرگان(ف)سيددرازگيسو سيدمتين1

12از سوم61124867ساريحاجيان هيكو كوثر206از تابستان49284992محمودآبادولي دوتپه سفلي پرهام2

19از تابستان63085573بابلسرحسيني پور سيداميرمحمد217از تابستان51604946بابلسرزارع سعيدابادي نگار3

26از سوم65485106كرجنوروزي ليال118از مهر57995117ساريزليكاني محمد4

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان69874981مباركهرفيعي كركوندي فاطمه294از سوم43565770اراك(ف)حيدري مهر رضا1

24از تابستان71214887نجف آباديوسفي نجف ابادي مايده355از دوم59734846ماليرتقوايي امين2

23از تابستان75875121اراكسلماني گواري مريم336از سوم69805126همدانقرباني واقعي مهدي3

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 

.از تابستان سال چهارم به کانون آمده اند  نفرنيز3  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون21 : (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 8از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

7121  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 19635 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون27: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 4887 : (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 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون16 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 23 : (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 .

(روزانه )دانشگاه اراک --مهندسي کامپيوتر

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون23: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 4992 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 2منطقه ي 

(روزانه )بابلسر- دانشگاه مازندران --مهندسي کامپيوتر

6308  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 17259 : (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 سوم101754973كاشمريوسفيان ايوري محمد1511از مهر92145284تهران(ف)ستوده علي1

30از سوم101754782قمقاسمي علي3412از سوم93735450تهرانولي ياري شايان2

27از سوم102545184ساريمحمدي نويد2213از تابستان106245184مشهدرضازاده زهرا3

16از تابستان106885252مشهدمقيمي مهرداد4

36از دوم9235477اسفراينارغياني فاطمه514از آذر110534819كاشمر(ف)مومني محمد5

70از اول11655498اسفراينسلماني معصومه1215از دي117574701نطنز(ف)يزدان پرست سيدعرفان6

55از دوم26724949جويبارذبيحي ازادبني علي اكبر16

25از تابستان31314997تربت جامشهري متين5617از دوم79554995بهشهر(ف)اسماعيلي وله موزويي زينب7

33از سوم33675325سرايانيزداني ناديا1418از مهر91914834شاهرودسهرابي ناديا8

25از تابستان37324829شاهرودعباسي فاطمه1919از تابستان98334893رودهنداودي يوسف اباد ايمان9

18از تابستان38425263پاكدشتزوداشنا محمدرضا3120از سوم100284536نيشابورستوده سيدمحمدنصير10

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم87494862آملمحمديان علي158از مهر100355011مشهداسدي فر حانيه1

25از سوم89895416گرگانمظفري پور محمدامين149از سوم106544968مشهدجالليان ريحانه2

19از تابستان97595550گرگانكياني مهال10

40از دوم104184953اهواز(ف)رجايي نژاد پريسا2511از تابستان28135356گرگان(ف)غالمي علي3

30از سوم104324595سبزوارحسيني سيدصدرا1912از تابستان73735071چالوسعابدي مهديه4

41از دوم108484790نوشهرقلي زاده جواد2113از تابستان82904875گرگانبيكي زهرا5

16از تابستان84534807گرگانرياحي فهيمه6

18از مهر30934870گنبدلكزايي محمد1214از مهر87344934گرگاننيك بين ازموده دانيال7

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 5,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان6 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون17 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 23 : (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 

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون23: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 14 تعداد قبول شدگان کانون 4862 : (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 )گرگان- دانشگاه گلستان --مهندسي کامپيوتر

10418  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 27167 : (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 6,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان10 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون18 : (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 22از 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  آزمون29: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 22 تعداد قبول شدگان کانون 4834 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه صنعتي شاهرود--مهندسي کامپيوتر

3732  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 10175  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 11053  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 27039 : (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 دوم89754935همدانكاله چي ارمان1514از آبان51885330ساوهكاشي امير1

26از تابستان93124884ماليراسفندياري فايزه4215از دوم64835159همدانقاسمي پور ساسان2

32از سوم94095934شهركرداسالمي باباحيدري سبحان1716از مهر65105128همدانسلطاني سرمد مرضيه3

25از تابستان95345034قمملك لي محمدرضا3317از سوم72215004همداناقاجاني زهرا4

14از آبان95714987همدانساعدموچشي محمد7618از اول76605377شهر قدس(ف)گلين شريف ديني فاطمه5

27از سوم99065061قمرفيعي مقدم مهديه2619از سوم78084940همدانتوكلي ميهمي شقايق6

25از تابستان99294588قمكريمي منش محمد1020از آبان78634895همدانخزاعي صبور ميثم7

34از سوم78794850ساوهدست بردل فهيمه8

26از تابستان27034985قروه درجزينجهانگيري مجتبي2821از سوم81265010همدانزيوري رنجبر زهرا9

84از اول31884810شهر قدسقنبري معصومه1822از تابستان81694876همدانگروسيان اتوسا10

16از مهر33184872تاكستانرحماني نگار1423از مهر84234808همدانيعقوبي فايزه11

8از بهمن43404867قروه(ف)فعله گري انيتا2324از تابستان85855267همداناسدبيگي فائزه12

19از تابستان46774555كنگاورحسين ابادي مريم1825از مهر88574736ساوهكاظمي رضا13

20از سوم47154709بهار(ف)علمداري ازاد محمود26

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

30از سوم155125087وراميناردستاني عليرضا375از سوم122494674سبزوارداورزني علي اكبر1

27از سوم166954847اسالم شهرافيني مهدي236از تابستان128534605قمكاشاني وشنوه محمد2

32از دوم140805221قزوينملكي عليرضا3

14از آبان36795085شهر قدسفرج نژادپيله رود پويا237از تابستان146244884اسالم شهرطهماس زاده محمدرضا4

16از مهر57604840ورامينبراتي علي8

 آزمون برنامه اي 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 نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون18 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 25 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

(روزانه )دانشگاه دامغان--مهندسي کامپيوتر

15512  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 39791 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون25: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 4840 : (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 نيز8 نفر از تابستان سال چهارم و 7,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان11 :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 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 .

 نفر11:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون27: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 29 تعداد قبول شدگان کانون 4810 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 2منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه صنعتي همدان--مهندسي کامپيوتر

4677  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 9534  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 25866 : (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

9از بهمن109574807شهريارزند زهرا376از سوم20515655زنجانكارگر مريم1

16از مهر110824543كرجصدرمحمدي نرگس247از تابستان26365672زنجانشاهمرادي محمد2

37از سوم117544843زنجانسعيدي نسرين88از بهمن90014828زنجانحاجي ابوالفتح پريا3

17از سوم124694764زنجانشريفي سيداحمد189از تابستان90084863زنجانسقطچي سوگل4

27از سوم94744802ابهرجعفري سروجهاني مهدي5

9از مهر14234878خرمدرهكالنتري نرگس10

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم6136697اصفهاناله داديان فالورجاني محمدحسين1312از تابستان1597277تهرانفتح اللهي نيما1

25از تابستان1957098مشهدعلوي مقدم سيدعلي2

21از تابستان1597178نجف آباديسلياني محمد2713از سوم2047317تهراناجابتي امناب زهرا3

30از سوم2186688وراميننادي سينا4014از سوم2057321اصفهانكالنتري ارش4

54از دوم2486824كرمانموسوي رمضان زاده بهروز1515از آبان2147029اصفهانطبيب پور سيدعليرضا5

19از تابستان2606433ابهرمحمديها حميدرضا1216از مهر3196935شيرازخواجه پورتادواني ايمان6

39از سوم2626769قزوينعشقي عليرضا2517از تابستان3377106اصفهانغفوري فايزه7

15از مهر2696813همدانصفري مجد محمد1118از مهر3486818تهرانسازور هديه8

63از دوم2786916سمنانتقوي ابوالفضل4019از سوم3857550تبريزمحمدنژاددارياني حسين9

15از مهر3266677گرگانترك جزي اريا1120از مهر4476865تهرانسليمان بيكي فاطمه10

36از سوم3766538شهر قدسباقريان گشت رودخاني زهرا6121از دوم5716996تبريزباقري توفيقي ابوالفضل11

18از تابستان1196231گنبدكريمي اينچه برون نعمان22

  آزمون19 : (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 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 .

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 نيز6 نفر از تابستان سال چهارم و 6,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان10 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(روزانه )تهران- دانشگاه صنعتي شريف --مهندسي صنايع

119  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 326  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 452  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 921 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر10:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون28: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 38 تعداد قبول شدگان کانون 6758 : (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 دبيرستان4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون15 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 20 : (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 .

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون20: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 4802 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 2منطقه ي 

(روزانه )مرکز تحصيالت تکميلي در علوم پايه زنجان--مهندسي کامپيوتر

11754  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 30607 : (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 سوم4766857بجنوردبرزگر ندا1510از سوم8576544تهرانشبرنگ مريان رضا1

51از دوم4846745جهرمفراهاني نيا سينا3011از سوم10186740تبريزحيدري سينا2

42از دوم5126849اسالم شهرعلي پور مهدي3012از سوم10256708تهراناويسي نرگس3

24از تابستان5216536قائم شهرموسوي چاشمي سيدامين4113از سوم10326716تهرانجاهدسهزابي مهسا4

25از تابستان6276235اسالم شهرمحرمي محمدرضا3514از سوم10856661تبريزقرباني اقدم نيما5

18از تابستان6726460قممجتبوي سيدحميدرضا1515از تابستان10996465تهرانكريمي ايدا6

31از سوم7136542نوشهرپاشا نسترن16

94از راهنمايي3806694اردبيلمجيدي زاويه سيدرضا7

25از تابستان1006404ابركوهرضاييان ابرقويي محمدحسن2017از تابستان4096198كرجعيسي ملكي الهه8

18از مهر1076162كوار(ف)بهزادي منش حميدرضا2618از تابستان4476615نجف آبادهادي نجف ابادي مسعود9

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

108از راهنمايي3926764آملسيفي ولي اهلل165از آبان3046501يزدبرزگري سخويد نيلوفر1

51از دوم3996329ساريغفاري لشكناري محمد626از دوم3426727نهاوندشهبازي محمد2

36از سوم3856569شهر قدسعزتي سيده مهرافرين3

26از تابستان2016551فومنزنجاني فومني زهرا317از سوم3896494فريدونشهرميكايليان محسن4

38از سوم2135959تهراناسعدي شربياني حسين8

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 راهنمايي ،1 :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 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  آزمون46: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 6329 : (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 .

(روزانه )دانشگاه تهران--مهندسي صنايع

399  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1373 : (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 7,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان9  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون21 : (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 27از 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  آزمون32: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 27 تعداد قبول شدگان کانون 6465 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )تهران- دانشگاه صنعتي اميرکبير --مهندسي صنايع

107  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 672  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1085  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 1805 : (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 سوم7185994قمتكمار مصطفي5811از دوم8226595تبريزامامي سرمد1

25از سوم7505936بجنوردمشمول احمد2012از تابستان11156394تهرانراجي كرماني مهراد2

42از سوم8416567سبزوارعربشاهي سيدمحمدسبحان2813از سوم13475933اصفهانياوري رضا3

21از تابستان8766146قمصفايي محمدمهدي5314از دوم13956534تهرانذوالفقاري اريا4

19از مهر8796570كاشانقوام پوربيدگلي حسين9215از اول14456333تهرانپهلواني جعفر5

23از تابستان8966459ساريشفايي مهدي8116از اول14776099مشهدخوش كنار سجاد6

25از تابستان9266474گرگانمفرد مريم1117از تابستان14866218تهرانتوقيعي سپهر7

47از دوم15956150تهرانمحقق زاده ايدا8

34از سوم3125872زيراب سوادكوهارون محمدحسين18

41از سوم3716505شهرياربي لسان اسبفروشاني مهران3919از سوم6306408ابهرطاهري محمد9

35از دوم6336087بجنوردعلي ابادي ارمان10

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 اول10766118شهريارميرزامحمدي رضوانه156از مهر17385896تهرانرييسي محمدرضا1

43از دوم11105844مالردپوريحي كلوري سيده فاطمه7

15از تابستان11266185شهرريپيله گر احمد338از سوم9356242كاشانمحمدي مينا2

34از سوم9426097همدانرستم بيگي فاطمه3

25از تابستان3405552نظرآباددوست محمدي علي159از تابستان9766471شهرريجاللي مهر مرتضي4

47از دوم4006116تنكابناحساني بهداد4810از دوم9865940سارياحمديان چاشمي زهرا5

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 دبيرستان6 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون20 : (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 11از 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  آزمون32: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 5896 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

  آزمون21 : (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 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 .

(روزانه )تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي --مهندسي صنايع

1110  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3555 : (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 5,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان13 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(روزانه )تهران- دانشگاه علم و صنعت ايران --مهندسي صنايع

896  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1565  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 2816 : (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 23 تعداد قبول شدگان کانون 6087 : (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 سوم14556224قائم شهركريمي شوركچالي مژگان184از تابستان21246303تهران(ف)فدايي مركيه هانيه1

34از اول15206148شهريارخلف رضايي زارع ريحانه105از مهر28106040تهرانانيسي طهراني نگار2

57از دوم32625889تهرانجيريايي شراهي عرفانه3

37از سوم7995600زيراب سوادكوهسپه سرا زينب6

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان11546171ساوهكريمي نوري هانيه194از مهر26955943تهران(ف)صفري ارزو1

21از سوم15846439اسالم شهرزارع حسين185از سوم27116167تهراننجفي زمان وحيد2

15از تابستان16305622كرجفرزانه اوين396از دوم29235767تهران(ف)كمالي مقدم سيده تينا3

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 

. 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؟ 

  آزمون17 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 23 : (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 

(روزانه )(محل تحصيل کرج)تهران - دانشگاه خوارزمي --مهندسي صنايع

1584  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2711  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 5012 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون23: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 7 تعداد قبول شدگان کانون 5767 : (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 دبيرستان4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون19 : (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 

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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  آزمون33: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 6 تعداد قبول شدگان کانون 5889 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )تهران - (س)دانشگاه الزهرا--مهندسي صنايع

2810  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 7249 : (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 سوم15036344بهشهرهاشمي تيله نويي مليكا2613از سوم15486162اصفهانسلماني صادق1

23از تابستان15765850كرمانطاوسي شبنم2314از دوم30116036اصفهانرستمي فروشاني حسين2

36از سوم16745534بندپيعلي تبارفيروزجاه حسن1415از مهر31185757اصفهانبرجيان بروجني زهرا3

45از دوم16896221بهشهرباقري محمد2916از دوم32876101اصفهانمعاون پارسا4

35از سوم17625845رشتعاشوري كياسرايي محمدصادق17

66از دوم17695840نهاوندمعنوي فر علي1918از تابستان10665851يزدرضوي فاطمه السادات5

80از اول17865551كرمانشيخ اسدي محمد7419از راهنمايي11656271سيرجاناحمدي نژاد اميرمحمد6

61از دوم18625707شهرضاطباطبايي پرنيان السادات3420از سوم11685852دزفولخليلي كورش7

22از تابستان18925818خميني شهرمهرابي كوشكي حميد2421از تابستان11975939الهيجانمظلوم بالنگا مهدي8

14از مهر18965904اهواز(ف)مشه پور زهرا1822از سوم12726180كرمانحسين پور اميرحسين9

18از تابستان19395715قممحمدي سينا3123از سوم13536183يزدشيشه بري مجتبي10

34از سوم13595940يزدقايمي بافقي عارف11

36از سوم3525692شهربابكاحمديان مرج محمدحسين1924از مهر13945782ماليرحسيني هومن12

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 بهمن27175544تربت حيدريهاحمدي فدردي هانيه435از سوم19805805مشهدرضايي چايجان مليكا1

35از سوم28285889مشهدقلي پور الهام2

14از آبان4235773چناراناحمدي مباركه476از دوم29755938مشهدتقاصي محمد3

24از سوم6295585جيرفتاميري نيا محمودرضا7

17از مهر7095491زرندعرب پورداهويي اميرحسين168از مهر22736078نيشابورصادقي نفيسه4

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 اول ،دوم يا سوم دبيرستان4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون17 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 25 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها : چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 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 

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون25: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 5585 : (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 )مشهد- دانشگاه فردوسي --مهندسي صنايع

629  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2828  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 7312 : (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 5,   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 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 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  آزمون34: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 37 تعداد قبول شدگان کانون 5707 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه صنعتي اصفهان--مهندسي صنايع

1836  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3118  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 5601 : (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 تابستان35965408الهيجاننوري مهدي337از سوم47995274تبريزاسدپور علي1

167از دبستان36555617ماليرموسوي سيدابوالفضل598از دوم48666128تبريزمصطفايي سبا2

32از سوم52205622تبريزاسالمي سلوا3

57از دوم4046368اسكورسولي اسكويي مهدي9

13از مهر9235395چابهارسجادي پارسا سيدپوريا13710از راهنمايي21495777خويافشاني مهران4

23از تابستان9785414آذرشهرخياطي هادي2311از تابستان25245701مرندجعفري علي5

34از سوم34115616سبزواررحماني سورنا6

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 دوم29515723قماسالمي مصطفي154از تابستان59155078تهرانمحمدي زهرا1

26از تابستان37485263اسالم شهرمحمودي معصومه5

50از دوم19435793قمباراني بيرانوند حنانه2

24از تابستان24335572قمپورمسعودي زهرا3

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  نفرنيز3  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون22 : (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 .

 نفر2:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون36: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 5 تعداد قبول شدگان کانون 5263 : (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 صنعتي قم--مهندسي صنايع

2951  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 10916 : (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 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان5  نفر از دبستان يا 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؟ 

 آزمون برنامه اي 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  آزمون54: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 14 تعداد قبول شدگان کانون 5414 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه تبريز--مهندسي صنايع

923  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3596  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 4866  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 9956 : (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 دوم6315547ماه شهر(ف)سيفي فاطمه385از اول49645401مشهدرضايي نسيم1

43از اول8695798دهدشتافراشته پوريا406از سوم54695241شيرازسبزي گليجاني مرضيه2

60از دوم13985340ياسوجحسيني امين7

25از تابستان31965720كرمانحسني عليرضا3

23از سوم35145027نورآباد ممسني(ف)خليلي 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

32از سوم5005652آملفرخي الريجاني همتا256از تابستان37835263بابلسرنعمتي كاليي فاطمه زهرا1

18از تابستان10695293بندپيباباخان پورشياده مهديه457از دوم38645392نورديوساالر فريدالدين2

67از اول13185546بندپيقنبرزاده سماكوش سميرا288از سوم40635475تنكابنزبردست نرگس3

58از دوم14025498زيراب سوادكوهولي پور ناهيد319از سوم40865519املشزمزمي فاطمه4

16از آبان47494836نوشهرنصراله زاده ابدبوچالي ماهان5

. 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 دبيرستان6 :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 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  آزمون35: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 5293 : (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 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 )دانشگاه صنعتي بابل--مهندسي صنايع

1318  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4086  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 13071 : (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 6 :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؟ 

(روزانه )دانشگاه صنعتي شيراز--مهندسي صنايع

869  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3196  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 4964  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 10147 : (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 5340 : (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

23از تابستان27595615يزدسلطاني گردفرامرزي ابوالفضل3710از سوم45155670اصفهانمهارت حسيني سهيل1

49از دوم28525634يزدميرقاسمي سيدمحمدمهدي2211از تابستان54745275اصفهانسليماني طادي صبا2

17از مهر39455529يزدخياطيان يزدي اميرحسين912از مهر56705250تهران(ف)رضايي زاده زهرا3

30از سوم47875455نجف آبادترابزاده سيداحمد1713از سوم61325398شيرازكيامرزي علي4

14از آبان48205734يزد(ف)دهقان طزرجاني محمدحسين6014از دوم64595455اصفهانكاظمي راحيل5

14از سوم51325137اردكاندهقاني فيروزابادي اميرحسين2115از تابستان76305401اصفهانجويافر علي6

34از سوم52405110يزددهقان پور مهدي1216از تابستان76675432اصفهاناحمدي سيدايمان7

37از سوم14605231طبسيونسي مقدم بهناز1917از مهر15885949يزدفالح باغمورتيني الهام8

9از بهمن17984908تيران(ف)ميرباقري اسفيدواج محدثه السادات1618از سوم21996136اردكانميرزايي پورميبدي فاطمه9

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 دوم55815674ساوهبهزادي محمد176از سوم43695757تهراناميري كمال اباد پارسا1

15از مهر57475430رشتحسين پور احسان7

36از سوم32955799همدانرحيميان سارا2

31از دوم14205191رباط كريممرتاض سيامك598از دوم35925811ساريابراهيمي تيركاليي علي3

32از سوم14425036تاكستانزماني مرضيه169از تابستان48395191رشتنصراله زاده صوفياني الهام4

34از سوم51665185الهيجانقربان دوست راضيه5

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 دبيرستان7 :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 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  آزمون34: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 5191 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

  آزمون17 : (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 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 .

(روزانه )(محل تحصيل فومن گيالن)دانشگاه تهران --مهندسي صنايع

1442  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 5581  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 15789 : (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 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان9 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

5132  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 7630  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 14592 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر9:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون24: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 21 تعداد قبول شدگان کانون 5250 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه يزد--مهندسي صنايع
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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 سوم55135404همدانروناسي ارين145از مهر43155332تهرانسعيدي گلناز1

15از مهر59165117محمد شهر(ف)ساالري نسرين76از مهر57036337تهراناميري مينا2

21از سوم101755032اهوازحدادپور شروين دخت177از تابستان58895939تهرانسلماني زاده پرنيان3

23از تابستان118614845كاشانبني احمدي محمدعلي8

14از تابستان31935455اراكرحيمي مهتاب4

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم36065297شاهين شهرفاضلي اصل فاطمه475از سوم52575289اصفهانگلچين مريم1

25از سوم39325424كاشانخزايي كمجاني محمدمهدي256از تابستان58085240اصفهانتوكلي فايزه2

22از تابستان41545207خميني شهرطاهري سيداكبر7

39از سوم26635450قمدادجو فاطمه3

26از سوم29295634كاشانحسني جوشقاني مهدي4

 آزمون برنامه اي 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 .

2منطقه 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  نفرنيز2  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 5 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون22 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 32 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها : چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

(روزانه )دانشگاه کاشان--مهندسي صنايع

3932  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 11037 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون32: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 9 تعداد قبول شدگان کانون 5289 : (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 نيز3 نفر از تابستان سال چهارم و 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون14 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 16 : (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 .

 نفر2:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون16: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 5032 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(پرديس خودگردان)تهران- دانشگاه صنعتي اميرکبير --مهندسي صنايع

11069  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 5703  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 28540 : (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 سوم56715351ساوهوكيلي محمدصالح1512از سوم64935009شيراززارعي ميالد1

24از سوم57344960همدانچهاردولي محمدامين2013از تابستان87375360تهران(ف)حسيني حامد2

41از دوم58744798نطنزعزيزي فاطمه14

58از دوم59735042تويسركاناخشيك سيده زهرا1915از مهر17406022همدانميرزاجاني محمديونس3

24از سوم60225946همدانرحيمي يگانه محمدحسين2116از تابستان24855305خمينغالمي پيمان4

43از دوم61715269همدان(ف)پيريان محمدامين4017از سوم29685603همدانزماني صفا سمانه5

24از تابستان35835663دارابشاكر ميالد6

16از مهر15175021آبادانمسيحي محبوبه3318از سوم41715378اراككشاورز اهورا7

36از سوم16415567شهر قدسعسگري سروش رضا3919از سوم49465370ماليرولي پور پريا8

19از مهر18445123كرمانشاهخزايي بختياري ارزو1320از مهر53605248همدانازادي علي9

31از سوم21304671رزنحسيني سيدمحمدامين2521از سوم56195167همدانفرجي محمددانيال10

32از سوم56195120آبادهگلزار علي11

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان50845253قمپارسايي فرد مهدي414از سوم84275329تهرانشيرزادي تويسركاني محمدرضا1

47از دوم15295161فرديسترشيزي احسان115از تابستان13804980قماشعري مهدي2

47از سوم29105500قمرشيدي علي3

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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  نفرنيز2  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون20 : (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 5از 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 5 تعداد قبول شدگان کانون 5161 : (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 قم--مهندسي صنايع

2910  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 14523 : (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 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان14 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون18 : (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 

 نفر14:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون28: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 22 تعداد قبول شدگان کانون 5042 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )همدان- دانشگاه بوعلي سينا --مهندسي صنايع

1844  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 5874  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 16602 : (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 دوم65705001كرجزرگري زنوز ياسين246از تابستان49385303تهراننوروزي تازه كند نسرين1

14از آبان72564689كرجشيري اميرمحمد137از تابستان50705058تهران(ف)رمضاني خوزستاني فاطمه2

34از سوم58005584تهراناسفندياري محمدعلي3

45از دوم26175145مالرد(ف)عدالت مرني پوريا158از مهر60375352تهرانشهابي شايسته4

25از سوم38495147پاكدشتمظفري پوركرمانشاهي زهرا9

41از سوم44355811كرجروحي ابوالفضل5

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 آبان63495201قمشجاعي سارا203از تابستان73855191اصفهانقاسمي نيلوفر1

15از مهر64585286كاشانخورشيدي بيدگلي محمدرضا4

32از سوم57745119كاشانمديحيان محمدرضا2

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 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون17 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 19 : (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 .

 نفر1:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون19: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 4 تعداد قبول شدگان کانون 5191 : (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 .

(شبانه )دانشگاه کاشان--مهندسي صنايع

6349  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه 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 دبيرستان5 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون18 : (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 11از 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  آزمون30: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 5058 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(غير انتفاعي )تهران- دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ --مهندسي صنايع

6570  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 5800  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 20884 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 159 



شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان87344845يزدزارع حسيني منشادي سيدمحمد74از مهر48995320اردكانشاكراردكاني پريسا1

22از تابستان88005086آبادهيزدان پناه مهديه185از تابستان78335202يزدرادفر مجتبي2

31از سوم81905597يزدعسگري ارجنكي سيدارش3

9از تابستان39754719ميبدمشيري شوركي يوسف6

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 دوم92445462مرندصدقي اميررضا235از تابستان63245444تبريزحكيم سيدحسام الدين1

57از دوم95885009مرندعابدي سميه366از سوم65345190تبريزشهرستاني نگار2

12از مهر67424967تبريزعظيم پورشيشوان شيدا3

37از سوم24235071آذرشهرسبزچي اصل فاطمه97از مهر76414834تبريززارع االنق مهدي4

49از دوم45745186اسكوباستاني اسكويي سينا8

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 دبيرستان5 :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 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  آزمون34: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 5009 : (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 .

(شبانه )دانشگاه تبريز--مهندسي صنايع

6742  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 25500 : (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 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون16 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 18 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

(روزانه )دانشگاه اردکان--مهندسي صنايع

8734  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 26597 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر1:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون18: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 6 تعداد قبول شدگان کانون 4845 : (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

27از سوم64635387نهاوندحامدي عباس445از دوم23925512زنجانكريمي فايزه1

16از آبان67304706نجف آبادغالمي نجمه426از دوم48565139همدانحسن نژاد زهرا2

38از سوم68325099ساوهكرد زهرا267از سوم48955050اراكظهيري فاطمه3

21از تابستان62395080اراكاقاجاني مهديه4

39از سوم23915065شهر قدسمرادي زهرا8

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

15از مهر62855096يزدمظفري شمسي محمدعلي966از راهنمايي89975083تهراناريانفر برديا1

37از سوم66094784سيرجانيوسفي پورافشار زينب7

13از آذر67124709بيرجندخدابخشي امير428از سوم29715617كرمانبروسان زينب2

15از مهر39515236كرماناسدي سارا3

70از راهنمايي27054818بمبهرامي نژاد نيما249از تابستان43655065كرماناميني صالح محمدحسين4

14از آبان50365080كرمانحسيني فرد سيدحامد5

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 دبيرستان2  نفر از  راهنمايي ،2 :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 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  آزمون36: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 9 تعداد قبول شدگان کانون 4818 : (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 )کرمان- دانشگاه شهيد باهنر --مهندسي صنايع

6609  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 18352 : (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؟ 

  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؟ 

(روزانه )دانشگاه اراک --مهندسي صنايع

6730  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 18792 : (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 9 تعداد قبول شدگان کانون 5065 : (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

43از سوم57475301سمنانضميري مهناز263از سوم83724758تهرانرسولي اميرمحمد1

17از مهر18385075ساريزارعي سيده فاطمه124از سوم27175363سمنانعالييان مهديه2

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان36555107گلپايگانزماني مرضيه205از تابستان85174977اصفهانعنايتي اليكا1

65از دوم72894666آران و بيدگلخوشبخت اراني حميدرضا226از تابستان92975015اصفهانفنايي اصفهاني پوريا2

36از سوم73735105گلپايگانجمشيدي زهرا397از سوم97754954اصفهانپرشكري سحر3

12از آبان105135355اصفهانطغياني علي4

41از سوم13715727مسجدسليمانكاظمي نيا بهجت8

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؟ 

  آزمون20 : (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 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  آزمون31: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 4977 : (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 )دانشکده فني و مهندسي گلپايگان--مهندسي صنايع

7289  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 9775  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 20235 : (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 دبيرستان3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون15 : (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 5از 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  آزمون24: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 5 تعداد قبول شدگان کانون 4951 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه سمنان--مهندسي صنايع

5747  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 16576 : (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

16از تابستان62954993قائم شهرعظيمي ساحل455از دوم92685026تهرانيوسفي اغبالغ سحر1

17از مهر66215139آملناصرپور فاطمه6

89از راهنمايي66654861آملمحمدي فاطمه477از دوم56715050آملحبيب نتاج عمراني حسن2

17از مهر58965229بابلهاشمي بصرا سيده مژگان3

39از سوم33324717زيراب سوادكوهرسولي اميركاليي عارفه388از سوم60665269بابلجاني روشن فاطمه زهرا4

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان18335548اسالم شهريادگار ريحانه415از سوم47455146تهرانپورازاد مهدي1

20از تابستان21664978رباط كريمشعباني اوغاني صنم256از تابستان98974990تهرانگواه مبينا2

41از سوم29374987شهر قدسرحمتي زهرا117از تابستان100035365تهرانعدالت پژوه اميرحسين3

11از مهر109094742تهرانعلي اكبري مجتبي4

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 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 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 .

 نفر2:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون24: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 7 تعداد قبول شدگان کانون 4978 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 1منطقه ي 

  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 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 .

(روزانه )دانشکده فني ومهندسي گرمسار--مهندسي صنايع

2166  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 9897  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 23545 : (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 نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان4  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(شبانه )دانشگاه صنعتي بابل--مهندسي صنايع

6621  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 18427 : (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 8 تعداد قبول شدگان کانون 4993 : (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 تابستان63995212كرجفاطمي سارا174از مهر98215122تهراننعمتي حسين1

25از تابستان113444739تهران(ف)صابري اناري مهديه سادات2

36از سوم29404963شهر قدس(ف)وصالي مزين نيما165از مهر119284935شهر قدسباجالن مريم3

26از تابستان30624873فوالد شهرحيدري سلطان ابادي 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

61از اول98045104مراغهمطلوبي سپهر2410از تابستان156134771تبريزكردحقي حنانه1

17از مهر114755311خويبهرامي علي11

10از اسفند117084741اروميهزماني يعقوب2212از تابستان59915055مرندپورمالاحمدارسي محمود2

57از اول119924945اروميهغريبي اميررضا3913از سوم72964907اروميهترقي نازلو هانيه3

26از تابستان121764862مرندعشاقي زنوز ميرفرشيد2314از تابستان78634883اروميهعباسي نسب هديه4

14از مهر124004751اروميهرستمي محمدحسين5115از دوم81645486خويقره گوزلو محمود5

47از دوم88575130اروميهاقدسي ارينا6

15از آبان20405234ماكو(ف)جعفري رندي صايب4416از سوم89354840اروميهبيگي قولنجي ندا7

19از مهر46514619آذرشهرفالحي انگرابي احمد1817از مهر89825287ميانه(ف)كريم خاني ميانجي عرفان8

14از آذر93044824اروميهخليل پورزرگ اباد سعيده9

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان6 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون19 : (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 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  آزمون29: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 17 تعداد قبول شدگان کانون 4824 : (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 .

(روزانه )دانشگاه اروميه--مهندسي صنايع

11992  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 32096 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

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 نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون20 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 23 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

(روزانه )مرکز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا--مهندسي صنايع

11344  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 24460 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر1:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون23: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 6 تعداد قبول شدگان کانون 4873 : (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 تابستان78504790نيشابوررضايي فاطمه436از دوم58285155مشهدصبوري غزاله1

33از سوم83785029شاهرودمحمدي علي7

22از تابستان85084813ورامينتاجيك ايجدان محمدمهدي178از تابستان53044824سبزوارتفضلي نيا عليرضا2

22از تابستان54015225نيشابورمحمدي مقدم هانيه3

16از آبان23784896ساريعبادي جامخانه الهام339از سوم59785075شاهرودفخاران مهسا4

24از سوم72274543بندرعباساميري مطلق محمدمجتبي5

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون18 : (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 10از 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  آزمون26: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 4813 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه صنعتي شاهرود--مهندسي صنايع

8378  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 21532 : (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 سوم2446765آملمعصوم نيا مسعود1524از مهر537613تهرانمستوفي فر اميرحسين1

44از سوم2676761ماليرمختارجوزاني فاطمه1025از تابستان1447354تهرانشفايي سامان2

31از سوم2706879شهركردبني طالبي دهكردي ميالد2426از تابستان2357105اصفهانطالبي پويا3

57از اول2937009شهرياراكبري زهرا1527از مهر2357096اصفهانكبيرزاده پويا4

38از سوم2986823قائم شهرصمدي كوچكسرايي كامياب1028از مهر3137232تهرانيادگاري فرانك5

64از دوم3186881بابلپاشاي فومشي محمد1929از مهر3356936شيرازپارسايي طيبه6

17از تابستان3516494كرمانشهيدزاده اسدي مهرزاد1330از مهر3586931مباركهاحمدزاده قهنويه محمدحسين7

36از سوم3686446يزدصالحي علي محمد12631از دبستان3797440تهرانجيرسرايي بازارگرد ياسين8

45از سوم3946435الرخوشه چين زهرا1732از مهر4206206شيرازطاهري كيا عرفان9

24از تابستان4226657كرمانزارع منصوري حجت2333از سوم4436820اصفهانكردسيچاني محمدمتين10

50از اول4357367يزدراعي محمدجواد1034از تابستان4457091تهرانبيات دالرام11

17از تابستان4706636شهركردعوض زاده ساماني فرهاد5635از دوم4657234تهرانوكيلي رازليقي محمد12

26از تابستان4726756ماليرحسينخاني زهرا1836از مهر4686755مشهدمحسني اسما13

15از آبان4746528قم(ف)بهادري محمدمهدي1537از مهر4886805تهرانصادقي خشايار14

18از تابستان746148ميبدثقفي سجاد1938از تابستان697190مرودشتساالري سجاد15

48از دوم906791بيجارزارعي محمدرضا6539از دوم1117504ساريزماني علويجه اميرحسين16

52از دوم916543اسكوخوش اندام علي6840از اول1337095المردغالم زاده علي17

47از سوم986562تربت جامجامي االحمدي كسري9441از راهنمايي1427629لنگرودنورياني معصومه18

39از سوم1066294حويقضرابي شيراباد فرنام4742از دوم1847089ماليررحماني محمدحسين19

55از دوم1096519شيروانايزدي توپكانلو محمد3343از سوم1937106نيشابوردهنوي سبحان20

55از دوم1116366سميرمهاشمي محمدجواد1844از مهر1956610يزدجانشكر اميرمحمد21

110از دبستان1136566سرابفهيمي فر حميدرضا3745از سوم2036774مرودشتدلير لعيا22

41از سوم1366490برازجانحسيني عرفان7746از اول2247273ساريكشيري فر محمداحسان23

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 نيز10 نفر از تابستان سال چهارم و 9,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان24  نفر از دبستان و راهنمايي ،3 :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 63از 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  آزمون38: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 63 تعداد قبول شدگان کانون 6566 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )تهران- دانشگاه صنعتي شريف --مهندسي شيمي

113  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 394  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 465  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 1389 : (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 سوم5976565بوشهرعبدالهي محبوبه3615از سوم6596662تبريزبقال دربندي نيكو1

150از راهنمايي5996644ماليرچهاردولي مريم3216از سوم7006523تبريزجعفري دغليان سفلي سحر2

39از سوم6026467اراكحاجي باقري مبينا1017از مهر7096764تهرانشيرزاد پارسا3

52از دوم6126510اراكبني جمالي سيدسامان1518از سوم7106420تهرانهوشمند اسداهلل4

151از دبستان6436820دزفولموسوي فرد سيدعلي1119از تابستان7216367تهرانمحمدعلي پوركاكرودي موسي5

13از مهر6766323يزدرييسي نژادقربان ابادي محمدامين1120از تابستان7586702تهرانمنصوري اشكان6

28از سوم6816138اسالم شهردرخشاني اميرحسين3321از سوم8546705اصفهاناصفهاني ساسان7

67از دوم8586956تبريززمانيان هوچ هادي8

40از سوم1506781قائنقايمي سيدعلي1722از مهر8826457تهرانرجبي مهران9

52از دوم1596284دشت آزادگانجاللي محمدرضا1523از مهر9186813تهرانرضامندي نريمان10

35از سوم1796336پاكدشت(ف)خاوري مرتضي1124از تابستان9506698تهرانمهريار ميالد11

14از آبان1916246بوشهراتش پنجه فريبا25

41از سوم2096063المردمقدم شعيب1426از تابستان5016261كرجنوري محمد محسن12

24از تابستان2466282فرديسبيات حسين3627از سوم5736741گرمسارطبايي سيدمحسن13

64از دوم5836532شاهرودمحمدمحمدي فاطمه14

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 5,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان15  نفر از دبستان يا راهنمايي ،2 :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 42از 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  آزمون39: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 42 تعداد قبول شدگان کانون 6323 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه تهران--مهندسي شيمي

248  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 643  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 918  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 2215 : (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

16از تابستان7946605ساريرستمي مهران1815از مهر11126113شيرازاهني هومن1

43از دوم8095924نيشابورمشعوفي سپهر1116از مهر11516454تهرانحسيني سيدمهدي2

38از سوم8325998شهركردكريمزاده سورشجاني پيمان2217از تابستان11626140تهرانذوالقدر ارمان3

42از سوم8546143تفتدهقان بنادكوكي حسين6918از دوم11786706تبريزاسماعيل زاده ديلمقاني سودا4

39از سوم8696319فرخ شهراصغريان اميرحسين1619از مهر11906262تهرانمنور ميالد5

82از اول2556288تنكابننژادمقدم امين3920از سوم5336857يزدحاجي ابوترابي حامد6

62از دوم2556278بوئين مياندشتعطارد مهسا5821از دوم5396242همدانبهرامي عليرضا7

19از تابستان2715739طبسفغاني محمدحسن8422از راهنمايي5896753ساريرزازيان علي8

16از مهر2795722كنگاوريحيوي مصطفي2523از تابستان6056124شهرضاقديري محمد9

19از مهر2826063ايالمكريمي نژاد علي2424از تابستان7046638شهركردرمضاني اميرحسين10

26از تابستان2936087قروهشعباني عرفان3425از سوم7066551اسالم شهرفتحي رامين11

17از مهر2985833فرديسكركي ابراهيم ابادي احمد5026از اول7066237محمديه(ف)مرادي فرد مهسا12

45از اول3046013آستارارحيم نژاد اميرجمشيد2227از تابستان7805849بابلسجودي رضا13

31از سوم7896380اسالم شهرزارعي محمدمهدي14

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 نيز6 نفر از تابستان سال چهارم و 7,   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 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 28از 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  آزمون35: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 28 تعداد قبول شدگان کانون 6015 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )تهران- دانشگاه صنعتي اميرکبير --مهندسي شيمي

298  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 832  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1178  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 3699 : (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 دوم10186402بوشهرملك زاده علي1110از تابستان15846485تهرانحديدي ماسوله حميدرضا1

21از سوم10266119جهرمحيدري علي6311از اول18126255تهرانرياضي ارسالن2

44از سوم10346559انديمشكبيرانوند محمدرضا1012از تابستان18586245تهرانطاهرخاني نيما3

15از تابستان10506193كرمانشاهملكي اميرحسين13

36از سوم10616032كرمانشاهپرنون كوثر3914از سوم8355908شهركردكريمزاده سورشجاني حامد4

57از دوم8936252بندرعباسدير سارا5

19از مهر3056035قروه(ف)عسكري رضوان1915از تابستان9666090بيرجندسورگي الهام6

28از سوم3205969پاكدشتزماني مايده8116از راهنمايي9936075اردبيلاشنا محمدصادق7

38از سوم3615960ايالمخاكسار نازنين2917از دوم10016329زاهدانپودينه مقدم صادق8

103از راهنمايي3635749نظرآباداسداللهي چقوش ايدا2418از تابستان10166048زنجانعزيزلو عليرضا9

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 آبان34515494مراغهاهنگري محمد383از سوم21165853تبريزشاكري فر مهديه1

13از مهر36555447سنندجمرداني شيبا4

38از سوم25615874مرندارياني مهدي2

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 دبيرستان2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون19 : (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 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 .

 نفر2:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون26: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 6 تعداد قبول شدگان کانون 5494 : (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 تبريز--مهندسي شيمي

3451  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 10354 : (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 5,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان10  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 23از 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  آزمون38: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 23 تعداد قبول شدگان کانون 6035 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )تهران- دانشگاه علم و صنعت ايران --مهندسي شيمي

361  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1034  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1814  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 3360 : (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 دوم18395801نهاوندگودرزي نگين1123از تابستان29475600تهرانميرزاحسين اميدرضا1

26از تابستان19135828دولت آبادحسيني دولت ابادي زهراسادات1324از مهر32285304اصفهانصالحيان مريم2

68از راهنمايي19495755كرمانفروزان فر احمد1925از تابستان33675507اصفهاناكبري علي3

41از سوم19585618سبزواركوشكي صفا1426از مهر37616077تهراننجفي اميرمحمد4

18از تابستان20125397گرگاناحمدي محمدمتين27

28از سوم20365194ني ريزجذابي فاطمه5828از دوم12155551ماليرتركمن محسن5

20از تابستان20585901يزدنعمتي زاده ابرقويي مهدي1929از مهر12495558زرين شهرقرباني حميد6

12از آبان21905516قزوينيوسفي سروش2230از تابستان13485887قمرعيتي نرگس7

34از سوم22175854اراكصادقي سينا3831از سوم13726186رودسرمحمديان گرمجاني بنيامين8

28از سوم22655780شاهين شهرپورصالحي پوريا7532از راهنمايي13985989ماليرتركمان اسدي مهسا9

12از بهمن22945296فالورجانجمالي اميرمسعود1733از تابستان14836065كرجزينالي دانالو سيما10

16از آبان14905930نجف آبادشاه بندري قوچاني اميرمسعود11

25از تابستان3745787آذرشهردژبان نويد2534از سوم15625847شاهين شهرباقرپوروالشاني پارسا12

20از مهر5105326ابركوهفالح زاده سيدمحمد1835از مهر15665609نائينميرسيفي ناييني سيدمحمدرضا13

18از سوم7835148كنگاور(ف)اسكندري مقام علي2836از سوم15726111اهوازفارسون مرتضي14

39از سوم7935675آذرشهرعابدي قشالقي سعيد1737از سوم16225494سامانشريعتي ساماني مايده15

22از تابستان8165206جمچنگ امين4138از سوم16516031زنجانافشاري سپهر16

19از مهر8425965شوشترمهدي ابادي احمدرضا4939از دوم17245976تويسركانبهرامي محمدصالح17

37از سوم8565513رباط كريمملكي علي5640از دوم17366136كرمانشاه(ف)مرادي رسول18

37از سوم8585679تنكابندولتشاهي رضا3041از سوم17865252قمباقري حسن ابادي محمدرضا19

34از سوم8995642رباط كريمملكي مجيد1242از دي18215705فالورجانشجاعي حسام20

19از تابستان9365457ميبدكريم بيكي فيروزابادي محمدجواد2443از تابستان18245591خرم آبادموسوي نيا سيداميرحسين21

24از سوم18365943سبزوارسلطاني هدي22

  آزمون18 : (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 50از 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 نيز10 نفر از تابستان سال چهارم و 11,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان20  نفر از  راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(روزانه )دانشگاه صنعتي اصفهان--مهندسي شيمي

858  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2012  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3367  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 6728 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر22:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون28: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 50 تعداد قبول شدگان کانون 5513 : (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

37از سوم25205665سبزواراسمعيلي پوريا4112از سوم9516316مشهدنظري سياككي رضا1

32از سوم25575531ماليراحمدوند مرتضي1713از آبان29795577مشهدكمالي فاز مهال2

23از تابستان27795235گرگاناميري علي1914از مهر30245455مشهدريوف نيا راحله3

59از دوم29965252ماليرابراهيمي حسن2015از تابستان37155490مشهدفرحي اميرحسين4

21از تابستان31275403سبزواردشتي فرشته3616از سوم44655678مشهدشريف روحاني مصطفي5

33از سوم31645911ورامينرحيمي جعفري حسين3717از سوم47305642اصفهانعبديزدان زينب6

21از تابستان32225603كرمانمنصوري كرماني اميرحسين18

24از تابستان18075891نيشابورهادي زاده سارقي حامد7

20از تابستان11185416جاجرم(ف)اميني مهدي2919از سوم18385822ساريقرباني محمد8

87از راهنمايي12165600شيرواندادپند احمد4820از سوم19465544شاهرودغالمي برمي ريحانه9

19از تابستان12365317تيرانقادري چوبيني محسن2521از تابستان21535787بيرجندصابري فاطمه10

21از تابستان24555819كرمانشاهتوانايي مهدي11

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 مهر26125524جهرمعبداللهي سارا208از سوم32945446شيرازكاميابي محمدامين1

42از سوم27385761زرقانمحمدي مرضيه159از مهر36325905شيرازهنرپروران عارف2

50از دوم29105293بندرعباسشفيعي شبانكاره علي4110از سوم44275545اصفهاناسحاق دوات گر محمد3

33از دوم30325368بندرعباسفالح كهن حامد11

38از سوم16225821آبادهبهمني نژاد عليرضا4

24از تابستان9825242بندر ديرجوكاري مقدم عليرضا3312از سوم18965461اقليدمعصومي سيدمحمد5

37از سوم9945433برازجانسياسي نژاد سيدمحمود4113از دوم24785719گرگانمغيثي مسيح6

39از سوم10115862آبادانعلي پور رضا3914از دوم26105826سيرجانرضايي محمد7

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان11 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون19 : (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 

 نفر11:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون33: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 15 تعداد قبول شدگان کانون 5433 : (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 شيراز--مهندسي شيمي

994  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2910  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3632  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 8909 : (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 9,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان9  نفر از راهنمايي ،1 :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 25از 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  آزمون31: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 25 تعداد قبول شدگان کانون 5455 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )مشهد- دانشگاه فردوسي --مهندسي شيمي

1216  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3127  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 4730  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 9214 : (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 سوم25745621ماليركريمي ميالد499از دوم39005802تهرانحسني پانيذ1

25از تابستان26795528ماليرولييي فاطمه1410از مهر45005707اصفهانسلطانيان زهرا2

11از تابستان27475319نجف آبادمحمدي اكرم3211از سوم45335553اصفهانروزبه نازنين3

17از تابستان28245259خميني شهرشكراني فر پارسا12

15از تابستان19235518خميني شهرامينازاده محمد4

80از اول9325542ازنانوروزي حسين2313از تابستان19995945رضوانشهراموزش سيدپارسا5

18از مهر9835336ماه شهرتابع معتوقي سعيد1614از آبان22555216مباركهكريمي ديزيچه اميد6

19از مهر12185418بوئين مياندشترحماني مريم4015از سوم23665972ساوهمصباحي بابايي محسن7

14از آبان12325218ممقانمطلب نژادممقاني ارمان2616از سوم25135517اراكعراقيه فراهاني راضيه8

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 آبان36145224اهوازمرادحسيني زهرا328از سوم49855560اصفهانلياقت مهسا1

56از دوم36855424خوينعمتي حسن269از سوم60995246تهرانخليلي كريم2

34از سوم36985628كازرونزكي پور سروش10

38از سوم39675503سارييوسفي ماكان11611از دبستان22235918دزفولرجب زاده دزفولي مهدي3

30از سوم26365659اهوازخميسي زريني منا4

59از اول1946233گيالنغرب(ف)اقليم پور محمدرضا1512از مهر33165496اهوازمحامد زهرا5

23از تابستان9984941فارسان (ف)خسروي راستابي عبداهلل2513از تابستان33695488مراغهقلي زاده بهنق رضا6

54از اول10685678كهنوجسعيد هادي2014از تابستان35235215نجف آبادموحدي نجف ابادي رضا7

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 دبيرستان8  نفر از دبستان ،1 :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 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  آزمون38: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 17 تعداد قبول شدگان کانون 5224 : (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 )(محل تحصيل اهواز)دانشگاه صنعت نفت --مهندسي شيمي

1032  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3698  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 10737 : (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 5,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان6 :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 20از 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 20 تعداد قبول شدگان کانون 5336 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه اصفهان--مهندسي شيمي

1218  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2824  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 4533  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 9321 : (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

12از مهر31035283شهركردحيدري سيدمحمد154از مهر44315141تبريزفرخادعالي حامد1

78از راهنمايي4155347ايالمرحمتي احمدرضا265از سوم20125939اهوازجلودارزاده نريمان2

23از تابستان5095805گتوندمرادي سلطاني محمد166از مهر20935459همدان(ف)ايپكي جو صادق3

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 دوم42565321شهركردقاسمي پيربلوطي مهرداد197از مهر57575420شيراز(ف)خوب بخت مرتضي1

25از تابستان44755446ساوهصالحي ارمين928از راهنمايي68975340شيراززمان محمدصادق2

37از سوم45335546زرين شهرحسين پور علي9

17از آبان28815718تربت حيدريهاكرامي علي3

20از مهر11875250برازجانلواساني علي3010از سوم36625132اراكمحمدي علي رضا4

30از سوم11975378آذرشهرنصراهلل پورگاوگاني ميالد2911از سوم40795377گرگانعليزاده مقدم محمدرضا5

49از دوم41925257شهركرداسالمي باباحيدري مسعود6

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان6  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 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  آزمون37: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 12 تعداد قبول شدگان کانون 5257 : (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 )(محل تحصيل آبادان)دانشگاه صنعت نفت --مهندسي شيمي

4475  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 12507 : (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 دبيرستان1  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون16 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 28 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها : چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 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 

 نفر2:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون28: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 5347 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )(محل تحصيل بندر ماهشهر)تهران - دانشگاه صنعتي اميرکبير --مهندسي شيمي

440  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2093  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 7191 : (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

30از سوم16555295مريوانرشيدي پور ارام216از تابستان85764952تهراناوسعي كيا1

15از تابستان19845275كياشهرشفيعي ثابت پريسا7

13از آذر22954714دورود(ف)خدايي حامد398از سوم75564760شهركردمحمدي زاده زانيان پور علي2

21از دوم23955082بيجار(ف)خجسته داريوش139از آبان78985260زنجانمرادخاني علي3

11از مهر79024985اهوازغابشي اميراشكان4

26از سوم14205523قشمدرويشي عليرضا5

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم42255394آران و بيدگلداروغه اراني فاطمه578از دوم61795263اصفهانجعفري نيلوفر1

21از سوم42395178زرين شهرقايم مقامي سيدعباس279از سوم70315063اصفهانتوكلي حديثه2

39از سوم51325387يزداميريان محمد1910از تابستان73084938اصفهانهمت گير فرزين3

23از تابستان53764764نطنزمحمدرحيمي عاطفه2011از تابستان75545145اصفهانوحيد ميثاق4

29از سوم53905480قمقويدست نسترن12

23از تابستان34865252قمسقايي مينا5

40از سوم25804834دارانيوسفي داراني اكبر2813از سوم35165238آران و بيدگلمشتاقيان بيدگلي فاطمه6

23از تابستان28924638تيرانعالمي صالحه1914از مهر37835370قم(ف)ميوه چي محمد7

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 5,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان8 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون20 : (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 14از 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  آزمون29: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 14 تعداد قبول شدگان کانون 4938 : (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 کاشان--مهندسي شيمي

5376  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 7308  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 15140 : (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 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان4 :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 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  آزمون21: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 4952 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )(محل تحصيل رضوانشهر گيالن)دانشگاه تهران --مهندسي شيمي

2295  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 7898  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 8576  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 20793 : (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

5از دي71464631گرگانكياالموسوي سيدكيارش4616از سوم99225073تهرانجمالي سيدارش1

37از سوم75105487چمستاناماني محمدحسين17

22از تابستان76695114نوشهربابايي ريابي فاطمه2018از تابستان12415825بابلقاسمي شيرسوار علي2

37از سوم79195103قائم شهرامينيان الهام5219از دوم33205432آملروستايي ستاره3

83از اول79555091سوادكوهرستمي محمدحسين2520از تابستان37575225رويانكوزه گركالجي علي4

33از سوم81215633بابلسرمالبراري بندميري پدرام4521از سوم43735460چالوستوپااسفندياري محمد5

34از سوم44925212ساريطاهري حسين6

23از تابستان13455491فارسان يداللهي ده چشمه سينا1922از سوم47435215گرگانعباسي كيارش7

6از فروردين15105177لردگانقنبري سيني محمد4123از سوم52035391بجنوردنعمتي طاهره8

59از اول16335184آشخانه(ف)رضايي ابوالفضل1624از مهر52684931بابلهدايتي مرزبالي رضا9

34از سوم17405114تنكابنصمدي شقايق1325از آذر57875031چمستانحيدري رسول10

56از دوم17735664گنبد(ف)فصيحي عادله3926از دوم58965145نوشهرپورزين العابدين اميررود صدف11

68از اول18614837شيروانبرات زاده پيرشهيد محمدرضا4127از دوم60964912چمستانكريمي زينب12

16از تابستان19885204پاكدشت(ف)ربيعي اجارستاقي مريم2328از تابستان65145206بابلگلي گنجي رضا13

26از سوم24164831گنبدنعيمي مهدي1829از مهر66655074آملكاظمي اميرحسين14

16از مهر24864676بندرتركمنشيخي نژاد سميرا1730از آبان68665148محمودآبادباقي تبار كاظم15

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 دبيرستان17 :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 30از 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  آزمون32: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 30 تعداد قبول شدگان کانون 5073 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه صنعتي بابل--مهندسي شيمي

2416  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 7510  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 20098 : (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 راهنمايي82644875سنندجاسداله زاده ي كرمانشاهي پدرام1812از سوم92734876تهرانكويتي علي1

19از سوم84874692چالوساحمدي اميرعلي13

37از سوم39225587لنگرودپورمحمد محمدجواد2

50از دوم7295568رودبارمنجيلمرادي رشته رودي الهه3714از سوم46705082رشتمحمدي دهبنه زهرا3

19از مهر14465266كالچاي و رحيم آبادقاسمي واجارگاه سجاد8315از راهنمايي53485314رودسراقايي بندبن بالنگا روشنك4

45از دوم15515441رامسرموسوي سيدمحمد4016از سوم56785436رشت(ف)جهاني طالكويي اميرعباس5

14از آبان21884948كالچاي و رحيم آبادعليزاده كياسج محله محمدعلي1217از آذر61545021كرججعفري زينب6

24از تابستان22864964فومنافروزه اسماعيل1918از تابستان71164950تنكابنلزريوسفي اميرعباس7

39از سوم24164822فومنزادميراقاچوبري سيداميرحسين2719از سوم72365178اسالم شهرهاشم لو علي8

48از سوم24605139سنگرزارع پيشكناري معصومه2120از تابستان74925157آباداننجم سهيلي رضا9

16از مهر26474970كردكويكشاورز علي اصغر1421از تابستان76695163الهيجانشريف زادرعيت محله ايمان10

35از سوم80054847لنگرود(ف)گنجي سادات محله حسن11

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 4,   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 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 21از 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  آزمون32: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 21 تعداد قبول شدگان کانون 4948 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )رشت- دانشگاه گيالن --مهندسي شيمي

2460  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 8005  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 20669 : (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 دوم50105497شهركردحدادي محمدجواد298از سوم77645066يزدجليلي اميرحسين1

15از تابستان51525075يزدبرخورداري محمد219از تابستان77694871شيرازدانايي فر علي2

36از سوم53145207يزدجوادي فاطمه السادات1810از مهر79405227اصفهانمتولي سيدمحسن3

36از سوم58895675يزدميرسليمي سيداميرمحمد1411از مهر85705158اصفهانعلوي نژاد سيدمحمدمهدي4

11از مهر85704608اصفهانعلوي نژاد سيدمحمدمهدي5

18از آبان21514898بندر ديركشاورز مرتضي12

31از سوم31534814فردوستيموري علي1813از تابستان45475367يزدتوكلي اسفيجي ابوالفضل6

23از تابستان49784996يزديوسفي مصطفي7

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان59855034قزوينالمعي نيكتا125از تابستان74595080تهرانعلي مددسلطاني سروش1

36از سوم65364864ماليركتابي فاطمه176از مهر94805133تهرانگرجي سجاد2

41از سوم16524968آملبشتر مهدي257از تابستان42625114محمد شهرصادق لو اميرمسعود3

19از مهر20574702مالرد(ف)راستگو سعيد628از اول44545451مالير(ف)رضاحسين ابادي محمد4

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 دبيرستان3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون19 : (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 8از 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  آزمون29: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 4968 : (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 )(محل تحصيل فومن گيالن)دانشگاه تهران --مهندسي شيمي

5985  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 18093 : (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 دبيرستان5 :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 16از 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  آزمون24: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 16 تعداد قبول شدگان کانون 4871 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه يزد--مهندسي شيمي

2668  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 5314  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 8570  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 17822 : (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

14از آبان77134989آبادهعطايي سيده نسترن358از سوم83795087شيراز(ف)محمدزماني سجاد1

15از تابستان78584826كرمانحسينعلي زاده زهرا9

21از سوم89824571كرمانانجم شعاع فاطمه3910از سوم65485276كرماننيك طبع اطاعتي يوسف2

20از سوم65704911كرمانهاشمي زاده عليرضا3

37از سوم25085031شهربابكمحمودي شمس اباد فاطمه1511از تابستان68055227كرماناميرشكاري محمدحسين4

35از سوم32385091رودانساالري رحيم1712از سوم70725192بندرعباسساالرپور نكيسا5

16از تابستان34874855ميبدمالحسيني اردكاني سجاد3813از سوم73135073كرمانرشيدي فرد پيمانه6

12از تابستان76605031كرمانفخرابادي محمدامين7

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم86805060اراكمحمدي سيدسبحان696از دوم28685709اراكمرادي سمانه1

55از اول87175173نهاوند(ف)اميري عليرضا507از دوم63655076اراكراه پيما محياسادات2

39از سوم92744894زرين شهرعموريزي فايزه188از مهر76874514شهرضاتاكي علي3

60از اول95234936قمتوكلي منش عليرضا209از سوم76925272اراكمكاري فاطمه4

38از دوم100054996يزدميرجليلي مريم1410از آبان83154803آران و بيدگلپهلواني بيدگلي كميل5

. 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 دبيرستان8 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون17 : (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 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 .

 نفر8:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون40: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 4894 : (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 .

(روزانه )دانشگاه اراک --مهندسي شيمي

9523  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 25470 : (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 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان8 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون17 : (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 14از 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  آزمون24: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 14 تعداد قبول شدگان کانون 4911 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )کرمان- دانشگاه شهيد باهنر --مهندسي شيمي

3238  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 7858  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 21552 : (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 سوم91324796زنجانمرشدي مرضيه169از آبان35755230قزوينوندايي محمدرضا1

12از مهر92524896قزويندايي دايي مبينا1510از آذر38125356زنجانفرهادي پور مريم2

25از سوم95635073رودسرعباسي لياسي علي3711از سوم47285419قزوينميرميران طوبي سادات3

15از مهر102344951زنجانارغواني فرد محمد5112از دوم49345236ابهرفتحي سيده اتنا4

39از سوم57085351زنجان(ف)حسيني سيدعرفان5

16از مهر10735191محمديهحسيني سيده زهره1913از مهر61825291زنجانفرامرزي اميررضا6

16از مهر29294874محمديهفارسي سمانه2414از تابستان79554869شهرجديد هشتگردخوشنو فائزه7

17از مهر33774807محمديهمودب پور محمدتقي3215از سوم86884974زنجانجعفري 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

18از مهر84874941بابل(ف)غالمي حاجي جالله146از مهر114575028تبريزكاظم پور علي1

59از دوم92745242كرجنعمت پسند پوريا217از تابستان120404782سردرودعباسيان نژادسردرود ريحانه2

55از دوم93795012خويرستمي عطااله198از مهر126125112سردرودنيلي القلنديس حامد3

122از راهنمايي120875296مرند(ف)عليرضايي علي139از مهر126414810تبريزقادري پگاه4

45از دوم125775025مراغهرزمي نيلوفر7410از راهنمايي127944881تبريزحسين زاده شكيب صنم5

. 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 دبيرستان3  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 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  آزمون44: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 4881 : (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 .

(شبانه )تبريز- دانشگاه صنعتي سهند --مهندسي شيمي

12087  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 12641  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 29571 : (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 نيز8 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 24 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها : چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

3377  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 9252  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 25484 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون24: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 16 تعداد قبول شدگان کانون 4874 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه زنجان--مهندسي شيمي
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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 تابستان76694767مراغهاروين رضا2512از تابستان67335129تبريزرجبي ايري سفلي محمدرضا1

134از راهنمايي80834732خويحسيني ميرحيدر15813از دبستان94965174خسروشاهمسعودخسروشاهي فايزه2

24از تابستان99944935سردرودياري مهدي3

23از تابستان3275815اسكوقليزاده كهنمويي حانيه9014از دبستان99984792تبريزسليمان نژاد عسل4

36از سوم13845067آبدانانعبدي عبدالحميد3415از سوم101934821تبريزموسايي رضا5

19از مهر16095358سرابجباري فركوشي محمدحسين2716از سوم102445124تبريزدانش فرد رامين6

34از سوم19935327اهرسليمان اهري حسن17

44از دوم26555005سلماسكريم زاده يوشانلويي اميرعرفان2018از تابستان31735318زرين شهرطغياني پريسا7

19از مهر26894932خسروشاه(ف)قرشي كلجاهي سيدمحمد3319از سوم53964934مرندمحمدي مرزاباد طيبه8

84از راهنمايي28655319تاكستانرحماني صبا1820از مهر72415133مرندمحسني سمانه9

30از سوم28794903وراميناعاليي عليرضا2421از تابستان75454881خويمرندي فاطمه10

11از آذر75454826كرجعيدي جهانخانملو پريسا11

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم70805021كاشانفضليان مهسا214از تابستان110364951اصفهانشفيعي فردجونقاني زهرا1

22از سوم74174761اهواز(ف)قادري گندماني پويا5

22از سوم75394889كاشاننيك فرجام غزاله296از سوم58365151زرين شهر(ف)عبدالكريميان دهكردي رامين2

34از سوم63915077كاشانطبيب زاده قمصري اميرمحمد3

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 5 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون16 : (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 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 .

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون26: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 6 تعداد قبول شدگان کانون 4889 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

  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 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 .

(شبانه )دانشگاه کاشان--مهندسي شيمي

7417  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 21591 : (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 نيز4 نفر از تابستان سال چهارم و 6,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان7  نفر از دبستان و راهنمايي ،4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

2865  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 7669  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 10193  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 21067 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر11:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون43: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 23 تعداد قبول شدگان کانون 4881 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )تبريز- دانشگاه صنعتي سهند --مهندسي شيمي
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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 مهر6146305اروميهواحدقره باغ رضا1017از مهر7166610تهرانمرادحاصلي خامنه زهرا1

22از تابستان6356408يزدپاك زبان محدثه3018از تابستان7516722تهرانسرور ارمغان2

35از سوم6456431بابلخليليان محمدامين1719از مهر7756787مشهدداودي مقدم علي3

68از راهنمايي6756353بجنوردجمالي علي2220از تابستان8086627تهرانافاقي سراي شبنم4

17از تابستان7036287بابلشريف تبارعزيزي فاطمه5021از دوم8206594تبريزفرشباف شكيب ريحانه5

106از راهنمايي7676670الهيجانعلوي سيده مينو1822از تابستان8396638تهرانبرزگرخانقاه علي6

33از دوم7916979اسالم آبادغرب(ف)كريمي اميررضا1423از مهر9636398تهرانمجد سيدسروش7

49از دوم8026334بيرجنددقيقي اميررضا3324از سوم10586508تهراناتفاق عليرضا8

42از دوم2186375قائنمجتبايي كوثر4525از دوم1857114بنابظفري قديم يلدا9

45از سوم3176193تاكستانجباري ليال1426از مهر4266533كرمانعليزاده باب تنگلي زهرا10

21از تابستان3666103اسالم شهراسالم جمال فرناز2327از تابستان4716591ساريعظيمي ارمين11

46از سوم3705941فردوستعويقي مهدي1828از مهر4896352رشتاقابابايي ساجده12

31از سوم4066030اسدآبادسلطاني حميد3629از سوم4916551همدانعلي اولي نرگس13

10از مهر4465740شهرريزارع ريوف رودبنه فاطمه3830از سوم5906516كرمانشاهرضايي كيان14

35از سوم4645854مشكين شهرنعمتي مويل هادي2931از سوم5926609همدانشجاعي اميررهام15

37از دوم5946387همدانصاحب الزماني اميد16

  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 41از 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 نيز7 نفر از تابستان سال چهارم و 7,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان15  نفر از راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(روزانه )تهران- دانشگاه صنعتي اميرکبير --مهندسي پزشکي

446  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 767  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 963  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 3405 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر17:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون32: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 41 تعداد قبول شدگان کانون 6193 : (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 سوم17895813اردستانقربانعلي زادگان حسين ابادي حسين3311از سوم30245799تهرانفرنقي محمدحسن1

15از مهر18125652كرمانشاهخادمي عليرضا1712از تابستان31905910تهران(ف)صادقي علي رضا2

21از تابستان37835759شيرازخادمي پريسا3

19از تابستان4555717هرسينشاه حسيني پريسا13

35از سوم5515707اسفراينتابعي سينا2114از تابستان11575969زاهدانطاهري فاطمه4

16از آبان7365732باخرزرحماني مريم3315از سوم13075956بهنميراسماعيل تبار عليرضا5

39از سوم7645450سمنانباقري پور اميرحسين2116از سوم15885700همدانكريمي موقر محمدمهدي6

42از دوم7675601شهربابكمرادي شهربابك زهرا3617از سوم16476198زنجانبيات اريا7

15از آبان8195537جيرفتسليماني دامنه رضا1618از آبان16575399اقليدافضلي زهرا8

43از سوم8365533مريوانجليل زاده هستيار12819از راهنمايي17505574رشتكرامتي شيجاني محراب9

25از سوم9155405ايالمخدارحمي اميررضا3720از دوم17645792نهاوندصحراكاري زهرا10

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم41365504اهوازابريشم باف ارمان155از آبان40735684تهرانحسيني مهديه سادات1

56از اول54065128ساوهشمس عارفه156از مهر49895645تهرانبراتي پور شقايق سادات2

26از سوم96794914خويموالفر فرزانه7

55از اول37485580رفسنجانباقري درسا3

14از سوم40685638اهوازخدري يگانه4

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؟ 

  آزمون15 : (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 .

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون30: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 5128 : (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)تهران- دانشگاه صنعتي اميرکبير --مهندسي پزشکي

5406  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 20676 : (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 راهنمايي ،1 :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 26از 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  آزمون32: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 26 تعداد قبول شدگان کانون 5574 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه اصفهان--مهندسي پزشکي

836  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1789  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3246  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 8296 : (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 سوم34305648كرمانشاهلطفي علي706از اول59815525تبريزنجفقلي زاده سراي محمد1

17از آبان38175150زنجانمحمدي فرناز7

18از مهر26595877ابهرعابديني راضيه2

35از سوم11635385گرميفتوحي فاطمه648از راهنمايي28475736مراغهقبادي مهران3

36از سوم12465436عجب شيرصادق پور امير229از تابستان32425362اردبيلبهرامي بودااللو دريا4

16از تابستان33845270زنجاناصلي بيگي فرد فايزه5

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم8675414شهرك سهندحبيبي راد مريم107از تابستان26795873كرمانشاهاقااميدي پوريا1

81از اول10275331مهابادمحمدپوري شبنم668از اول27695429نهاوندمحمدي رضا2

25از سوم10795489مالردمرادي محمدطاهر509از دوم42355428الهيجاندلخوش نخجيري زهرا3

10از بهمن12755001سرابمرتضوي قوشجي سجاد1110از آذر49955305الهيجانميرواحدي سيده نگار4

36از سوم13045261مريوانمرادي زانا3111از سوم51444998كرمانشاهحيدري اهورا5

47از دوم14695304اسكومنيعي كلجاهي مريم2512از تابستان55535412ميانهگرمرودي ارمين6

. 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 دبيرستان8 :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 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 .

 نفر8:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون35: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 12 تعداد قبول شدگان کانون 5304 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 2منطقه ي 

  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 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 )تبريز- دانشگاه صنعتي سهند --مهندسي پزشکي

1304  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 5144  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 14182 : (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 نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان4  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(روزانه )دانشگاه تبريز--مهندسي پزشکي

3430  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 11456 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون34: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 5362 : (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

43از سوم56655133نيشابورخيري نازنين145از مهر74645386تهراناظهري اميرحسين1

25از تابستان57535329سمناناگاه ساحل السادات6

16از مهر60394844نيشابورشوريابي فاطمه237از تابستان39905323شاهرودمهاجري عاطفه2

29از سوم43955430بهشهر(ف)كلبادي نژاد مريم3

24از تابستان12245172كاشمرزراعتي احمدرضا618از دوم49235354شاهرودابراهيمي 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

17از تابستان51265256همدانگروسيان ايدا1512از تابستان58505666تهرانعباسي كميل1

27از سوم54355301ماليرخدادادي جوكار مهديس1113از تابستان82495222تهرانسعيدي اميرحسين2

14از مهر54524800همداناهور تينا14

12از بهمن55435337مرودشت(ف)دهقانيان سيده نرجس1415از مهر14265907همدانسياه پور هانيه3

34از دوم56115491همدانجوادي فر محمدسينا3216از سوم23325505بابلاحمدعلي نژاد غزال4

34از دوم59075203همدانشكيبانيا محمد2717از سوم36855737همدانامين حامد5

15از آبان59855001همدانفخيمي اكمل متين1518از مهر36955116همدانخدابنده لويي ايدا6

38از سوم39395444اراكميرزايي پري فاطمه7

31از سوم10455343بيجارميراقايي سيده الهه1719از تابستان42895424قائم شهرفالح كفشگري طاها8

18از تابستان17575192خدابنده(ف)قاسملو جواد3820از سوم45525074ماليرتاج بخش اميرحسين9

18از مهر19975284اسالم شهر(ف)پيرمحمدي اميرحسين2521از سوم46004899كرمانشاهپورعيوض كوثر10

39از سوم20975279ماليراكبري علي8322از راهنمايي49705797سنندجطاوسي عرفان11

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 5,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان10  نفر از راهنمايي ،1 :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 22از 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  آزمون26: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 22 تعداد قبول شدگان کانون 5192 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

  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 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 صنعتي همدان--مهندسي پزشکي

1997  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 5543  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 16104 : (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 نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

5753  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 15896 : (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 12 تعداد قبول شدگان کانون 5172 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه صنعتي شاهرود--مهندسي 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

52از اول78794856بندرعباساحمدنژاد ساسان199از مهر77915134اصفهانتايبي پور اسيه1

29از سوم80125777يزدشيرغالمي زرجوع مهدي2010از تابستان94994952اصفهانبراتي محمودابادي فاطمه2

39از سوم80264970تربت حيدريهعباس زاده جعفرابادي سحر11

19از مهر86254509آران و بيدگلجعفريان اراني حسين4112از سوم57085115يزدصناعي حبيب اله3

36از سوم60965261بيرجندحسني عليرضا4

23از تابستان22485064فالرداليقي فرشيد1113از مهر68104835بندرعباس(ف)پرويزي مهديه5

14از آبان28695082ابركوهاكرمي ابرقويي فاطمه4714از دوم68665476مباركهباقريان اميرحسين6

29از سوم31584986گاليكشابراهيمي رضا1615از تابستان69694949يزدخادمي ريحانه7

34از سوم76074716بهبهانعلي نژاد رضا8

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان3986730تويسركاننانكلي مهدي3411از دوم1277382اصفهانباقري طادي محمدمتين1

30از سوم4166622گرگانافشاري پور محمدحسين2312از تابستان7786964تبريزعطربرمحمدي سپيده2

115از راهنمايي4636319بيرجندغالمي اميرحسين13

38از سوم1687200بابلدربندي اميرحسين3

34از سوم776719جيرفتافشارپور سينا6314از دوم2386774گرگان(ف)يارمحمدي رضا4

18از مهر1016466مالردنظري ساروجلو بابك3715از سوم2636844بابلحسن پورقادي محمدرضا5

40از سوم1216932مياندوآب(ف)نصرت پورطاقچه جق مرتضي6016از دوم2966987گلپايگانمدني سيدعلي6

42از سوم1236596مشكين شهرامامي خياوي ارش2317از تابستان3416879سيرجانقنبرپورعلي تپه سروش7

15از مهر1306296خورموجمردانلو پيمان2418از تابستان3426737كرمانفراهاني اميرعلي8

33از سوم1466440بيجاررضايي زهرا2419از تابستان3626397اروميهزرزا راميار9

15از آبان3746202فرديسساعدي فرهاد10

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 5,   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 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 28از 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  آزمون36: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 28 تعداد قبول شدگان کانون 6440 : (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 )تهران- دانشگاه صنعتي شريف --مهندسي نفت

130  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 398  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 734  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 1621 : (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 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان8 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون19 : (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 15از 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  آزمون28: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 15 تعداد قبول شدگان کانون 4856 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )ميبد- دانشگاه آيت اله حايري --مهندسي پزشکي

2869  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 8026  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 21980 : (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

21از تابستان6666275خميني شهرمحمدتقي نژاداصفهاني صادق365از سوم11306442تبريزچاكري حسن1

154از دبستان12096086تبريزتقي نسب علي2

25از سوم1736126شهرري(ف)عباسي زاده قوروقچي حامد156از مهر13216447تهرانشاكري نويد3

61از دوم1976045رزنعبدي بهمن7

38از سوم4796528بندپيابراهيم پورگردرودباري محمدمهدي4

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 اول8076574نوشهرموسوي ميركاليي سيده فاطمه318از سوم14456326تبريزعزيزي سامان1

13از آبان8486246شهريارحسني ميره جين مهناز129از تابستان16266540تهران(ف)عليمرداني مهديه2

10از مهر16726353تهرانميرزايي مريم3

36از سوم1656109صحنهفاضلي كيا عليرضا10

24از تابستان2026177اسفراينرضايي مقدم پوريا6411از دوم7206448الهيجانايزدي محمدرضا4

85از اول2125879آذرشهركاردان حلوايي مهسا2512از تابستان7256366گلپايگانفصاحت فاطمه5

17از مهر2226389پارس آباد مغانكاظمي گيگلو ميالد5313از دوم7606316بندپيادبي فيروزجاه مجتبي6

34از سوم2365922تنكابناذعاني علي4014از سوم7766225آملهومند محمد7

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 دبيرستان8 :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 21از 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  آزمون35: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 21 تعداد قبول شدگان کانون 6209 : (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 )تهران- دانشگاه صنعتي اميرکبير --مهندسي نفت

222  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 807  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1626  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 2867 : (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 دبيرستان4  نفر از دبستان ،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 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  آزمون50: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 14 تعداد قبول شدگان کانون 6126 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه تهران--مهندسي نفت

183  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 666  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1209  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 2593 : (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 دوم3885297دهلرانخوشوقت محمد367از سوم10766397اصفهانموسوي بادجاني سيداميرحسين1

26از سوم4925535كاشمرقانعي مطلق حميدرضا238از تابستان20226077نيشابوربياتي سجاد2

18از سوم5015496خرم بيدنوروزي بوگر علي319از سوم39725642شيرازشريعتي محمدرضا3

75از اول5745961ازناموسويان سجاد10

13از آبان5915778اسالم آبادغربمرادي سعيد2211از تابستان14745650كرماندايي زاده سيرچي محمدرضا4

14از مهر21195815اهوازتقي زاده دزفولي شقايق5

40از سوم21875873انديمشكميرزاوندي مهران6

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 دبيرستان7 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون18 : (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 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 .

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون29: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 12 تعداد قبول شدگان کانون 5642 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )(محل تحصيل آبادان)دانشگاه صنعت نفت --مهندسي نفت

574  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2187  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2022  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 6937 : (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 تابستان27075706ماليرتيموري مريم1621از تابستان17206411اصفهانقاسمي اقبالغي زهرا1

32از سوم27735440نهاوند(ف)خزايي محمد2222از تابستان44145820تبريزفرخي تازه كند مهدي2

49از دوم27765627بجنوردفالح پوريا23

24از تابستان28395452يزدتقوي ندوشن علي1924از تابستان4616235اهواززلكي نژاد علي3

12از سوم29205600اهوازبرزكار رضا3225از سوم6576647بابلخدابخش تباراهنگر نيما4

65از دوم29345788اراكخاني محمدامين1726از تابستان9195944قائم شهرصادقي طارسي نيما5

24از تابستان29585429دزفولحالجان مهدي2327از تابستان9416787خميني شهرقيصري كرستاني پويا6

63از دوم32755440ماليرفيوضي رفيع3928از سوم9616220همدانمحمدي مهدي7

20از تابستان32915183سنندجساعدي صوفيان ميالد1729از آبان10435396دزفولشليل احمدي رامين8

35از سوم10846233نيشابورشوشتري محمد9

37از سوم3455939پاوهخسروي اريا3830از سوم11336218اهوازطبيب نژادعزيزي مهدي10

51از دوم3815738شوش دانيالكرامتي نژاد محمد1731از آبان12825838بروجرد(ف)باجالن علي11

37از سوم4055483بردسيرگوهري نژاد علي4132از سوم16885362ابهرداوري امين12

22از سوم4715677كهنوجاميري عطااهلل2433از تابستان19275374شاهرودبسطامي داريوش13

19از تابستان5205725شوشترمرعشي سيدمحمد8234از راهنمايي21495776بابل(ف)قنبري مصير محدثه14

16از آبان7065605فومنازاده پشت مخي مجتبي2535از تابستان22785756گلپايگاناطيابي سيداميرحسين15

23از تابستان7705401اسالم شهرغالمي قزلقيه بهنام5836از راهنمايي24365779نهاوندسيف اريا16

12از مهر8345393ماه شهرموسي پور مازيار2937از سوم24495394كرجگرشاسبي نويد17

17از آبان8525310بدره(ف)كوناني منفرد علي رضا2138از تابستان24785196بابلعلي نژادقمي محمد18

56از دوم8945695تكاب(ف)دست رس بهزاد3939از سوم25825531شهرضافاتحي مهرداد19

30از سوم26595232بروجنرضاييان بروجني زهرا20

  آزمون20 : (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 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 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 14,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان18  نفر از راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(روزانه )(محل تحصيل اهواز)دانشگاه صنعت نفت --مهندسي نفت

834  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2920  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 5116  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 8626 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر20:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون31: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 49 تعداد قبول شدگان کانون 5393 : (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 دوم42845595فريدون كنارحسيني مال سيداحمد247از تابستان68935503تهرانافصح حسيني سيداميرمحمد1

30از سوم43045813سنندجتهاجمي محمدسبحان8

24از تابستان33045639كرجابراهيميان رضا2

20از تابستان6915014الوند(ف)كريمي شبنم289از سوم36685354نوشهرعيسي كاكرودي راحله3

49از دوم7905775فومنوحيدي سيدمصطفي3810از دوم37985592سنندجاميني سمكو4

72از راهنمايي11505089بندپيجعفرزاده خوشرودي علي5011از دوم39575340اردبيلفتحي اقبالغ مصطفي خان محسن5

104از راهنمايي13105405تنكابنخاكي پويا3312از سوم41964868الهيجانبه افرين فاطمه6

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان33745450كرمانفرحناكي محمدامين286از دوم51525528شيراز(ف)اذان گو غزال1

41از سوم34685446زرين شهراحمدي ريزي محسن7

35از سوم19175547بهبهاناصفي محمد2

37از دوم7565094ارسنجاناسكندري علي اكبر188از مهر20556019زرين دشت(ف)نظري يونس3

48از دوم8595543تنكابنساحلي محمدامين299از سوم26735397سنندجهنراوازي سروش4

39از سوم9365406قروهزرين طاها1610از آبان31445657شهرضاكماني احمدرضا5

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان7 :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 17از 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  آزمون31: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 17 تعداد قبول شدگان کانون 5364 : (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 شيراز--مهندسي نفت

859  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3374  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 5152  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 9861 : (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  نفر نيز3  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 7  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 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 5340 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )(محل تحصيل فومن گيالن)دانشگاه تهران --مهندسي نفت

1249  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4284  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 12423 : (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 مهر9705703مهابادبهروز ارمان1210از مهر63614682شيرازحمزه ميرساالر1

33از سوم11255294عجب شيرمحمدي ينگجه زهرا2111از تابستان68694918تبريزتازش علي2

25از تابستان12215511باالده كازرونهنرمند عليرضا3412از سوم69275561مراغه(ف)فيضي اميرحسين3

40از سوم12835159قروهاجاقي سيدمحسن13

21از سوم13235031زرندمكاري كهنوجي فاطمه3914از سوم38035479كرمانشاه(ف)شريفي بابك4

16از آبان14565178فرديسعلي پوريگاني ميررسول915از اسفند43795102اردبيل(ف)بوستاني ليلي5

39از سوم14695024محمديهمنصوري جوزاني حسين2416از تابستان43855064رشتمسلمي سيدمحمدرضا6

44از سوم15295345پارس آباد مغان(ف)ملكي خاالن سحر6217از راهنمايي48395361سنندجموسوي صفاخانه سيدمصلح الدين7

18از مهر6955325نمينقسمتي ابي بيگلو سجاد8

53از دوم9405742مشكين شهر(ف)نوري زاده ميالد9

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم69505416سنندج(ف)سميعي ارمان256از تابستان60094890سبزوارخسروجردي بهروز1

17از آبان73474983قمرحيم زاده حسن267از تابستان61255186فالورجانصادقي زفره محمدجواد2

23از تابستان74695003سبزوارصادق زاده زهرا208از تابستان62305241سبزواربرادران مهرابادي زهرا3

13از آذر64274754ساريكاظمي فاطمه4

39از سوم19245126اليگودرزرضايي زاده محمود379از سوم65405000كاشمرخاك ابوالفضل5

45از دوم22105264كنگاوربرزويي مصطفي10

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 دبيرستان4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون20 : (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 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 .

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون27: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 4983 : (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 .

(روزانه )سبزوار- دانشگاه حکيم سبزواري --مهندسي نفت

7347  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 19747 : (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 3,   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 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 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  آزمون29: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 18 تعداد قبول شدگان کانون 5064 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )تبريز- دانشگاه صنعتي سهند --مهندسي نفت

1469  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4385  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 6869  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 13117 : (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 دوم87175770ساريقرباني محمدرضا1411از آبان90554846شهرريقارازاده پويا1

17از تابستان97914830ميانهگل محمدي سعيد1212از دي99984837تهرانحبيبي حديثه2

34از سوم114095484تهرانكلباسي اصفهاني محمدعلي3

21از تابستان16914986زنجاناسگندري راد حسين3513از سوم121394858اصفهانشفيع ريزي علي4

32از سوم18895181سمنانسلمانيان محمدعلي1014از مهر133565067تهرانحق بين سجاد5

20از تابستان19795282سقزكريمي سيروان2215از تابستان136074742تهرانعزيزي حسين6

52از دوم20825105مشكين شهر(ف)صمدي اندزقي سجاد16

16از مهر22695093مهاباد(ف)محمدي مولود3317از سوم72214649گرگانكيايي محمدرضا7

17از مهر24164780نهاوند(ف)خزايي ليال1718از مهر73985062بابلتويل مريم8

18از مهر29054840بهبهان(ف)قنواتي محمدرضا3819از سوم78334842سنندجاحمدي احسان9

162از دبستان83065181شهركردمواليي محبوبه10

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 اول114104945مراغهگوهري همايون613از راهنمايي92854895تبريززه سازيان امير1

126از دبستان26954839عجب شيررحمتي فرشته464از دوم59915322شاهين شهرگودرزي مهديه2

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 اند2  نفر از دبستان يا راهنمايي،2 :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 4از 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  آزمون72: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 4 تعداد قبول شدگان کانون 4895 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

  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 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 .

(شبانه )تبريز- دانشگاه صنعتي سهند --مهندسي نفت

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 نيز7 نفر از تابستان سال چهارم و 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان7  نفر از دبستان  ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(روزانه )دانشکده فني ومهندسي گرمسار--مهندسي نفت

2416  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 9791  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 13356  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 24431 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر8:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون32: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 20 تعداد قبول شدگان کانون 4837 : (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

63از اول147754817اراكزماني علي344از سوم84885205تهرانعليمرداني معين1

34از سوم39954881گنبدمحمدي كامران135از آبان121644874اهوازبصيرت نيا كوثر2

11از بهمن46464471مريوانمحمودي محسن56از بهمن135775008كرجعلي زاده ميداني شقايق3

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 دوم13095653قائم شهريوسفي اميرمحمد244از تابستان8236058رشتقاسمي نژادليمويي غزاله1

116از دبستان8596147ساريهراساني زهرا2

23از تابستان9035318تنكابنشورج نگين205از مهر10345926رامسرشعبانيان كاوه3

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 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان1  نفر از دبستان ،1 :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؟ 

 آزمون برنامه اي 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 .

 نفر2:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون48: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 6 تعداد قبول شدگان کانون 5653 : (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 .

(روزانه )دانشگاه تهران--مهندسي شهرسازي

1034  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 4128 : (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 دبيرستان3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون14 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 26 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها : چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 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  آزمون26: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 6 تعداد قبول شدگان کانون 4817 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(پرديس خودگردان)تهران- دانشگاه صنعتي اميرکبير --مهندسي نفت

13577  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 37558 : (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 تابستان44225291محمد شهراجورلو عليرضا117از تابستان51045995تهرانابراهيم علي1

151از دبستان44425201ساوهرادمرد زهرا8

30از سوم44485430قزوينيوسفي حامد129از مهر26445473كرجدهقان قره اونه فاطمه2

18از مهر34935357كرجسلطاني هلل لو الهه3

11از مهر10634978الونداسمعيلي زهرا910از آذر35805509كرج(ف)نجفي مريم4

11از آذر11065395قزوينقاسمي مريم911از دي37395262كرجسيدعليخاني سيده سارا5

134از راهنمايي43295135ساوهاقابابايي مينا6

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان35965184بوشهررضايي محمدرضا165از مهر55215197شيرازمحبي علي1

18از تابستان62395836شيرازپيروز اميررضا2

24از سوم21405262خرم بيدرحيمي فرشته6

10از بهمن40394951سوريان/بوانات ريواز عليرضا267از تابستان26306283گرگانحاجي مرادلو مريم3

32از سوم28005342استهبانمنتصري زهراسادات4

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 دبيرستان2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون16 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 20 : (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 

 نفر2:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون20: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 12 تعداد قبول شدگان کانون 5184 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

  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 .

(روزانه )دانشگاه شيراز--مهندسي شهرسازي

2800  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 5521  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 15167 : (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 نيز6 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان1  نفر از دبستان يا راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(روزانه )قزوين - (ره)دانشگاه بين المللي امام خميني--مهندسي شهرسازي

4442  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 12526 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون38: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 14 تعداد قبول شدگان کانون 5262 : (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 مهر66655132درچه پيازجزيني درچه احسان244از تابستان55625655اصفهانذكرالهي اميرحسين1

22از تابستان62445207اصفهانمالكي پوراصفهاني اميرحسين2

22از تابستان10105279شهرضاعطار نيره5

21از تابستان32785337شاهين شهرخان احمدي ورنوسفادراني پريسا3

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم72735117الهيجانكاوياني ليما ريحانه197از تابستان71705484شيرازنجارخورسندلنگرودي غزل1

55از دوم77355434مراغهصافي قيه بالغي اميررضا418از سوم113634691تهرانيوسفي صفت پدرام2

14از مهر20855130گنبدكاشاني محمدرضا149از مهر57745173رشتفتاحي درنا3

37از سوم27205508شهر قدسمتولي احد1310از مهر62905088كرمانشاهكهزادي طهنه فاطمه4

49از دوم27845091املش(ف)احمدي زهرا4511از سوم68325213لنگرودناطقي كبري5

60از راهنمايي72595356بندرعباسوفادار سهراب6

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان6  نفر از راهنمايي ،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 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  آزمون34: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 5091 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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 )رشت- دانشگاه گيالن --مهندسي شهرسازي

2720  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 7273  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 22348 : (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 4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون21 : (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 5از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر0:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون21: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 5 تعداد قبول شدگان کانون 5207 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه هنر اصفهان--مهندسي شهرسازي

11685 : (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

14از مهر37835155نيشابورخيري زينب164از مهر43015765مشهدورودي طرقبه جواد1

38از سوم38085107نيشابورفرهادي فيروزه615از اول45895082مشهدقاسمي عطيه2

20از تابستان47935318مشهدساقي فايزه3

16از آبان13285162مشهداسدي 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

32از سوم14465956اسالم شهررجبي اميرحسين267از سوم19426449تهرانسليمانيان ثمرين فاطمه1

25از تابستان14725688مرند(ف)اسدپور محمد428از سوم24946235تهرانمسواري محدثه2

58از دوم17226165ماليرنيرومند محسن159از مهر25326290تهرانصابونچي عليرضا3

35از سوم6385527آذرشهرضميري اقدم فايزه5010از دوم11535972نوشهرشريفي گيل كاليي اميرمحمد4

13از آذر7155445شهريارصادقي عين اباد اميرمحمد2111از سوم13745520گرگانقراني محسن5

18از سوم8105432تنكابنگلين مقدم فاطمه3612از سوم14036495كرجرضايي پوريا6

  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 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 .

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 دبيرستان9 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(روزانه )دانشگاه تهران--مهندسي نقشه برداري

715  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1662  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2550  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 5278 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر9:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون30: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 15 تعداد قبول شدگان کانون 5527 : (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 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 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 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 .

 نفر2:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون27: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 7 تعداد قبول شدگان کانون 5107 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )مشهد- دانشگاه فردوسي --مهندسي شهرسازي

4589  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 12099 : (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 سوم21815794زنجانيارمحمدي بيگدلي مهديس149از مهر28836041تهران(ف)اسدي اسداباد بهاره1

28از سوم23515405نيشابور(ف)همتي عمادالدين1110از تابستان29855715تهرانعبادي اميرحسين2

11از مهر29986066تهرانگيوه كش سارا3

34از سوم9155190باغ بهادراناميني حسين11

21از تابستان9595560شهر قدسبابايي رودپشتي هانيه3112از سوم12075665جلفاحسينيان كريم4

19از سوم9925133مهابادعبدالي اسماعيل1813از مهر19435925گلپايگان(ف)مرجاني محمد5

21از تابستان10005117سبزوارقاسمي حسين5814از اول21126182رشت(ف)مبرهن واقعي دوست خديجه6

12از مهر10815705محمديه(ف)صادقي بهنام1815از تابستان21326119بروجردرستمي اميرحسين7

45از سوم11875788فومناكبري بريران فرهاد2316از تابستان21716069كرجشفيعي عليرضا8

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 مهر37005468اهوازميرزايي ناغاني شهرزاد337از سوم48115624اصفهانچاجايي فاطمه1

29از دوم39675764اراك(ف)حاجي ابادي منصوره228از تابستان49105643اصفهانبيگي هرچگاني مرضيه2

15از مهر45475290اصفهانعبدالهي صفي ابادي علي179از آبان56505135اصفهانقرباني شيروداني حامد3

18از تابستان63355346اصفهانمعلمي ايدا4

18از مهر14985215پاوه(ف)خاطري زاهد10

33از سوم16135186شوشترساداتي محمدمهدي5811از راهنمايي31006078الهيجاننواده كي سيده مريم5

37از دوم23234630مينودشتحسيني سيداميرحسين2012از تابستان34345117خميني شهرحبيبي خوزاني عليرضا6

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 دبيرستان4  نفر از راهنمايي ،1 :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 

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون26: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 13 تعداد قبول شدگان کانون 5186 : (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 اصفهان--مهندسي نقشه برداري

1613  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3967  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 5650  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 13659 : (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 5,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان7 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون17 : (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 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  آزمون24: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 19 تعداد قبول شدگان کانون 5560 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي --مهندسي نقشه برداري

1081  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2181  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2985  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 10139 : (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 سوم70405142مرنداقتطاف محمدرضا116از آبان71454873تبريزسلمانيان اويلق ميالد1

41از دوم76365239تبريزفرهادي حنانه2

10از مهر21355092بانه(ف)احمدي اسو7

17از سوم22614936سقز(ف)كريم پورحاجي حسن مهدي1028از راهنمايي47955713اردبيلقاسم زاده ثمرين امين3

26از سوم23475297گرميخانكشي زاده ميراحسان389از سوم57014977مرندماهرزاده هادي4

25از تابستان61825126اردبيلعباداله عموقين رامين5

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم72074471قائم شهرسعادتي محمد1606از دبستان53485214ساريمددي گله كاليي ياشار1

15از تابستان78274980آملطريقي محمد397از سوم54355092بابلاحمدي فيروزجايي ايرج2

45از دوم56585186نوشهرنعيمايي عالي رضا3

24از تابستان23164807آشخانهفخرفاطمي احمد188از تابستان60964812نوشهرماليي كهنه سرا سعيد4

23از تابستان27814879آملذوالفقاري فردوس209از تابستان66494811ساريسيادتي سيدعلي5

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 3  نفر از دبستان ،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؟ 

 آزمون برنامه اي 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 .

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون41: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 4811 : (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 .

(روزانه )دانشگاه صنعتي بابل--مهندسي نقشه برداري

7207  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 19887 : (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 دبيرستان5  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون16 : (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 11از 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 11 تعداد قبول شدگان کانون 4936 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه تبريز--مهندسي نقشه برداري

2261  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 6912  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 19471 : (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

26از تابستان128814812فالورجانقاسمي حسين ابادي مهدي425از سوم44615256الهيجانمهدي پور ريحانه1

18از مهر55365172كرجكاشاني اميد2

18از مهر36264905سقز(ف)رستمي يونس206از تابستان124694825زنجاندارابيان پوريا3

32از دوم39474847تاكستانخراساني حميدرضا157از مهر127184878زنجان(ف)نجاري فايزه4

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم11056061اهوازبهادري منصور3815از سوم14706530تهراننوروزي نگين1

28از سوم11296295همدانكردي فاطمه2316از سوم15626358اصفهانمحبت كار محمدنويد2

60از اول11426596كرماننجفي كلياني الهام9317از راهنمايي16686197تهرانرحمتي الناز3

17از تابستان11466409بروجردكوچك سيدپرهام1018از تابستان16916453تهرانفراهاني امير4

54از دوم11656120ماليراميري داويجاني زهرا1119از مهر17936299تهرانحمزه لوي علي5

12از مهر12006599كرجبذرپاش سينا1120از مهر18395802تهرانمنجمي سينا6

24از تابستان12196349بابلطاهري صبا21

14از تابستان12195981كرمانابراهيمي شاه ابادي بهنام3522از سوم8626197اهوازاسيابان پرديس7

19از تابستان8656183قمشاپوري عليرضا8

24از تابستان4135762تيرانشفيعي اسفيدواجاني مهدي11723از راهنمايي8726436ساريگوران اوريمي اميرحسين9

17از مهر4876050زرندزعيم باشي ختمي فاطمه2724از سوم9535838همدانجعفرپور پيمان10

22از تابستان5125844آذرشهرملك پور فاطمه2025از تابستان9586239اروميهحاجي عليلويوشانلويي سولماز11

28از سوم5145726گنبدكريمي اينچه برون طاهره3726از سوم10016290شاهين شهرروحاني ياسمين12

63از دوم5606208زرندديورخش سمانه3927از سوم10476012مالير(ف)فارسي بهناز13

58از دوم6195727پاكدشتمعصومي علي2828از سوم10546210رودهنهاشمي خسروشاهي فاطمه14

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 دبيرستان14  نفر از راهنمايي ،2 :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 38از 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  آزمون34: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 38 تعداد قبول شدگان کانون 6012 : (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 .

(روزانه )تهران- دانشگاه صنعتي اميرکبير --مهندسي پليمر

560  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1146  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1793  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 4666 : (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 نيز3 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون19 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 24 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

(روزانه )دانشگاه زنجان--مهندسي نقشه برداري

12718  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 33926 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر2:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون24: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 7 تعداد قبول شدگان کانون 4825 : (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

42از دوم8866153اروميهشاهني بهنام486از سوم6546150شاهرودصابوني سعيد1

24از سوم7026122شهرريمرادي مطلق امير2

15از آذر2555483شبسترعندليبي وايقان سميرا247از تابستان7266462كرمانخليلي ماهاني علي3

41از سوم2975538اسكوجنابي اسكويي عذرا398از سوم8036231آملواليي ابوالفضل4

38از سوم3736178پاكدشتاحدزاده فاطمه429از سوم8276483شهرضاشكراني هانيه5

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم32865305زرين شهرشلتوكي ريزي محمدمهدي313از سوم15126342تهرانابوطالبي صفي1

40از دوم34275676بهبهانويسي هادي144از آبان29815214همدانباباييان اميرحسين2

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 اول ،دوم يا سوم دبيرستان3 :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 4از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

(روزانه )(محل تحصيل بندر ماهشهر)تهران - دانشگاه صنعتي اميرکبير --مهندسي پليمر

3286  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون32: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 4 تعداد قبول شدگان کانون 5305 : (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 دبيرستان7 :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 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  آزمون34: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 6122 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 2منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه تهران--مهندسي پليمر

297  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 848  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3839 : (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 دوم59785424قماستاجلو اميرمحمد215از تابستان29005629قمرضايي احمدابادي علي1

10از مهر34865341قممرتضوي شاهرودي سيده بتول2

24از تابستان32644918شهر قدساشترمحمدي حانيه466از دوم48605038قمسيديان زهراسادات3

40از دوم42324791فيروزكوهشهراشوب بهنام577از دوم48775430سبزواريحيي ابادي مجتبي4

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم55194919مراغهعباسي زهرا296از دوم106454815شيرازفريدوني سروش1

16از تابستان82644745شاهين شهرشلكه مهشيد157از تابستان110365019تبريزاماني فرناز2

46از دوم23235189سقز(ف)حسيني نسب سيده پريسا208از تابستان23425617زنجانترابي يگانه مهسا3

25از تابستان27504825پاوهدانش فر راشد409از سوم31605383مرندسهيلي دولت اباد رضا4

44از دوم44085249خويكاظم زاده شهانقي علي5

  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 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 

.از تابستان سال چهارم به کانون آمده اند  نفرنيز4  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 5 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(روزانه )تبريز- دانشگاه صنعتي سهند --مهندسي پليمر

6879  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 22447 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون30: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 4825 : (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 2,   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 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  آزمون35: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 5038 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 2منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه صنعتي قم--مهندسي پليمر

4877  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 21034 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 200 



شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان31425010اراكحبيبي اشتياني مليكا134از تابستان90045086تهرانستاريان مهدي1

10از آبان32214506خرمدرهبيگلر فاطمه5

21از تابستان33814892چابكسررضايي جوردهي حسين216از تابستان76154844نجف آبادپورشبان افشين2

41از دوم26635220اسالم آبادغربنظري 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

21از تابستان12896250ساريطاهري سيده محيا329از سوم21875967تهرانفرمهين فراهاني فرتاش1

32از سوم12975743اسالم شهراحمدي ابوالفضل2010از تابستان22465863تهراناشراقي متين2

24از تابستان13255897قمنصيبان كوپايي مجتبي11

31از سوم13546332ساريحسيني سيده فاطمه3412از دوم10296598كرمانناظري محمد3

104از راهنمايي13706314چالوسحسيني شريعت اباد سيدمرتضي1313از مهر10436258قمنجفي مهدي4

30از سوم13836687قزوينحبيبيان ارمين3114از سوم10796302زنجانتقيلو سياوش5

27از سوم11635953همداننصيري مهر فاطمه6

22از تابستان5565808مالردكمالي خسروي محمد3015از سوم12076069قمنيكخواه فيني شيدا7

101از راهنمايي7016248اسالم شهرفغاني تولون ميرعليرضا1016از مهر12875807فرديس(ف)مهدوي فر امير8

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 ،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 22از 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  آزمون35: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 22 تعداد قبول شدگان کانون 5897 : (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 تهران--مهندسي مواد و متالور ژي

611  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1354  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2187  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 4201 : (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 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون18 : (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 7از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 نفر1:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون21: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 7 تعداد قبول شدگان کانون 4844 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )(محل تحصيل رضوانشهر گيالن)دانشگاه تهران --مهندسي پليمر

3221  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 25624 : (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 تابستان6876010اسالم شهرحكمتي مهدي1810از تابستان10556604مشهداصغري نكاح نرگس سادات1

21از تابستان7326522قزوينمنتظري اميرحسين3811از سوم11976706تبريززارعان اميررضا2

40از سوم8626090قزوينرشيدپور فريد12

22از تابستان9486364قمپناهي ميالد7013از راهنمايي4226516مس سرچشمهاحمدي حانيه3

15از سوم10645814گرگانقايمي كيوان2414از تابستان5006649سمنانخيرخواهان نگار4

24از تابستان11446220قزوينمطهري نيا نسترن2515از تابستان5646774بيرجندعاطفي نيا فايزه5

41از دوم5856926تفتگندمي تفتي اميرمحمد6

53از دوم2745883شهر قدسعيسي پور زهرا4016از سوم6346578سمنانزرگر سيدعلي7

32از سوم4515670بندپيجعفرزاده خوشرودي فاطمه2417از سوم6596714يزدفتوحي فرزين8

59از دوم4625974تاكستانطاهرخاني اميرمحمد1718از مهر6746233اروميهفيضي زرگ اباد مهدي9

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 7,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان9  نفر از دبستان ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون20 : (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 28از 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  آزمون32: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 28 تعداد قبول شدگان کانون 5883 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )تهران- دانشگاه صنعتي شريف --مهندسي مواد و متالور ژي

517  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 948  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1087  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 3601 : (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 دوم15336189ساوهقاسمي عباس1612از تابستان24306122تهرانرضوي اراني فرشته سادات1

33از دوم16105592قمخرمي روز محمدحسين5713از دوم26665974سردرودجعفري زهرا2

34از سوم16516028اسالم شهرامجدي يكتا محمدجواد14

49از دوم19735864قمذالي مهدي1615از تابستان9566223آران و بيدگلزاهدي زهرا3

11از سوم9866783اردكانبقايي اردكاني سيدمجتبي4

32از سوم8055500فرديساحمدي بنيامين2516از سوم13276503سمناندانشجو شكيبا5

33از سوم8605942اسالم شهراهي اندي الهه3917از دوم13595971بندرعباسبهمني شاه عوضي عارف6

36از سوم8795601تهرانخون بط فرناز1418از آذر14106254قزوينپورابراهيمي كلشتري محسن7

6از اسفند9865350خدابندهكثيرلو ميالد4719از دوم14126142سبزوارعبادي فرد محمدرضا8

21از تابستان10275402كردكويحسيني سيدمحمد3420از سوم14226546همدانزماني محمدامير9

18از مهر10625318خرمدرهگنج خاني رسول4021از سوم14226079بجنورداصغري علي10

11از آبان14865534كرجدين خواه محمدرضا11

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 دبيرستان14 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

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

 آزمون برنامه اي 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 

 نفر14:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون29: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 27 تعداد قبول شدگان کانون 5500 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )تهران- دانشگاه علم و صنعت ايران --مهندسي مواد و متالور ژي

1027  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1610  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2666  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 7431 : (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 سوم14665727اراكدارابي همايون3910از سوم20766232تبريزنعمت الهي محمدحسين1

29از سوم15125812قمنيكخواه فيني شيما5311از دوم21985645سردرودجهدي سردرود علي2

19از تابستان15165798ساريانيسي اميرحسين8912از اول22856287تهرانزينلوند ليليان3

62از دوم15426094ساريسليماني تلوباغي الهه8413از راهنمايي23726407تهرانالونديان سجاد4

36از سوم15576075تنكابنالهياري مريم1514از مهر23725822تهرانرحيمي گزورعليا ميالد5

50از دوم7065618تهرانمحمودزاده شايا2015از تابستان11475845قمجندقي فرينا6

27از سوم7815623شهر قدس(ف)منصوري اوزمچلويي شبنم7316از راهنمايي11896175الهيجانابراهيمي خوش كار ماهان7

41از سوم8075374آبيكرضايي مرتضي1617از تابستان13166004قمدادمهر مريم8

48از دوم13906243قمواعظي راد محمد9

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم17896069ورامينبيرامي جغتاب محمد194از مهر26086199تهرانشفيقي شهري كيارش1

12از دي21225631كرجميرتقي سيده سارا225از تابستان28035863تهرانجعفرزاده عليرضا2

61از اول9445254تاكستانرحماني زاده محمدرضا626از دوم15575842ساوهاحمدي بنكدار ارزو3

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 دبيرستان3 :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 7از 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  آزمون34: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 7 تعداد قبول شدگان کانون 5631 : (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 )تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي --مهندسي مواد و متالور ژي

1789  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 8246 : (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 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان11  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 18از 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  آزمون42: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 18 تعداد قبول شدگان کانون 5727 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )تهران- دانشگاه صنعتي اميرکبير --مهندسي مواد و متالور ژي

781  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1542  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2372  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 4819 : (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 دوم28685506نجف آبادپنجي پور اميرحسين4116از سوم26475910بهارستانفاضل خسرو1

32از سوم28765610نجف آبادصولتي محمد2017از تابستان39475887اصفهانكيمياگري علي2

47از سوم29326063اراكيعقوبي مصطفي2318از تابستان41375744اصفهانرجبي زكيه3

26از تابستان35195236خميني شهرعلي گلي فروشاني زهرا1619از تابستان44095753تهرانگزاني فريد4

20از تابستان37105113اصفهانشريفيان خوزاني نيلوفر1320از مهر44485457تهراناحمدي جبلي محمدمعين5

25از تابستان37695162اصفهانگنجوي فايزه1921از تابستان44965531اصفهانصادقي مسعود6

13از دي44425609فالورجانرهنماحسن ابادي محسن3622از سوم45936003اصفهانشيراني شهاب7

27از سوم46035686اصفهاننصر ارين8

37از سوم5675907زرندوحيدزاده رحمت ابادي حسين1623از مهر46805381اصفهانمرادي محمد9

102از راهنمايي7135699بوئين مياندشتدوست محمدي زينب24

26از تابستان9535389تيراندادخواه تيراني علي3425از دوم18875812همدانصادق پور محمدرضا10

19از مهر9865097ابركوهبرزگرصادق اباد سينا3126از سوم19005760نجف آبادسالمي محمد11

25از تابستان11485143مهريزاحمدي عليرضا6127از راهنمايي20715782بجنوردتقي زاده دانيال12

26از سوم12545413تيرانپاك دامن تهراني نگار2028از مهر20905654نجف آبادميرعباسي مهتاب13

44از دوم16355115بندرامام خمينيمومنيان مال حسين3129از سوم24925604آملفرج پور مستعان14

24از تابستان20235158مباركهشفيع زاده خولنجاني احمدرضا2930از سوم28636181بروجرددبير محمدپرهام15

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم78036089مشهدخلقي اميررضا193از مهر73855641مشهدايراني علي1

14از تابستان76495081مشهدعباس زاده زينب2

33از دوم68405123بجنوردصالحي رامين4

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؟ 

  آزمون16 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 25 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 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  آزمون25: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 4 تعداد قبول شدگان کانون 5123 : (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 .

(شبانه )مشهد- دانشگاه فردوسي --مهندسي مواد و متالور ژي

7649  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 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 10,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان13  نفر از راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون20 : (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 35از 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  آزمون31: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 35 تعداد قبول شدگان کانون 5381 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه صنعتي اصفهان--مهندسي مواد و متالور ژي

1635  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3537  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 4603  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 10299 : (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 مهر45885309كرمان(ف)سعيد منصوره147از آبان56455209مشهداسماعيلي محدثه1

7از مهر55535029كرمانمحمدزهي سارا138از دي63555219مشهدشجري علي2

36از سوم67125402بيرجندصادق پور محمد189از مهر64555444مشهدموسوي زهراالسادات3

125از راهنمايي14535392زرندعرب پورداهويي محمد2610از سوم17426121سمنانافشاريان سپهر4

18از تابستان17205350بردسيراسدي مشيزي اميرحسين6011از دوم32975642الهيجان(ف)عاشوري محمد5

24از تابستان24644958مشهدطيراني مارشك محدثه2312از سوم44485544قوچانبرات زاده خسرويه الهه6

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 راهنمايي58835292ساوهابره دري سيده فرزانه176از تابستان53885183تهرانشيرازي نژادپناگاهي اميربرديا1

21از تابستان59645263مالردجاني نسترن197از تابستان60685549تهرانكرمانشاهاني محمد2

5از مهر84575145تهرانرهنورد گلبرگ3

21از سوم11085420شهرياررسولي اميرحسين88از بهمن85835136تهران(ف)هدايتي سارگل4

20از تابستان14714852شهر قدسروزگاري قاشقاي بهنام9

31از سوم19624857هشتگردفالح نژاد زينب1610از آبان48995202كرجكوه فر عطيه5

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان2  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون16 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 25 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 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 

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون25: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 5136 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه 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 .

(روزانه )قزوين - (ره)دانشگاه بين المللي امام خميني--مهندسي مواد و متالور ژي

1471  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 5883  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 8457  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 16615 : (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 دبيرستان4  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(روزانه )مشهد- دانشگاه فردوسي --مهندسي مواد و متالور ژي

1969  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 5553  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 6355  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 16685 : (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 14 تعداد قبول شدگان کانون 5209 : (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

10از آبان44985114فساتقي زاده نوبندگاني فاطمه1110از آبان50704997شيرازكمالي علي1

20از تابستان56925638اصفهانتوكلي گارماسه ريحانه2

29از سوم9704995شهربابكمنگليان شهربابكي محمدحسين2011از سوم57135176شيرازمعتمدي فاطمه3

22از سوم10975077بردسيرميرمحمدي ماهونكي محمد1312از مهر60765099شيرازسادات شريفي ايسا4

6از تابستان11814863مكاتبه اي(ف)خدمتي فاطمه3013از سوم62255377اصفهانكيوانداريان فواد5

36از دوم12025517برازجاننظري مرضيه3114از سوم62915477شيرازنصراللهي نژادفرد مهدي6

113از راهنمايي22415025بندر ديررويا رضا15

29از سوم26074869بندر كنگ و چاركراشدي شيما2216از تابستان34415221آبادهخيرانديش زهرا7

27از دوم36304520ارسنجانابراهيمي حسين3817از اول36175337سيرجانرسولي گوييني افشين8

18از مهر44905153رفسنجانزماني كوه پنجي علي9

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان71214904آبادهرجايي نسترن229از تابستان51105125اصفهاناماميان اباده اميد1

15از آبان72965106يزدجنايي احمداباد فاطمه3810از سوم96685555اصفهاناميني باغبادراني احسان2

31از سوم80394793يزدردايي علي1611از تابستان108724997اصفهانمظاهري علي3

50از دوم82235173يزدقانع عزابادي مصطفي12

40از سوم83065149يزدحبيب اللهي عقدا عليرضا4513از دوم60335165يزدخوييان اروميه ياسمن4

60از دوم85695053شهرضاعليان منوچهر2414از تابستان61435112تفتمالرضاييان تفتي مهديه5

11از مهر61475216يزدمختاري حسن اباد اميرحسين6

17از سوم31164674شهربابكخباززاده فاطمه2415از تابستان63835357يزداحسان فر ابوالفضل7

39از سوم42914679دهاقاناحمديان دهاقاني محمد4616از سوم69325159قممينايي بيدگلي زهرا8

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 5,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان9 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون20 : (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 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  آزمون31: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 17 تعداد قبول شدگان کانون 4983 : (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 يزد--مهندسي مواد و متالور ژي

8223  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 9668  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 22480 : (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 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان9  نفر از  راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون16 : (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 17از 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  آزمون27: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 17 تعداد قبول شدگان کانون 4997 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه شيراز--مهندسي مواد و متالور ژي

2607  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4490  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 6225  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 12859 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 207 



شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 دوم75815097آران و بيدگلقديريان اراني زينب215از تابستان59905768تهرانعسگري علي1

23از تابستان77855193آران و بيدگلگوهري اراني حانيه426از سوم96065044بهارستانميرزايي محسن2

22از تابستان98325079اصفهانجبارزارع فاطمه3

24از تابستان25445032تيراناكبري افجاني فاطمه7

25از تابستان41584811تيرانشريفي فاطمه288از سوم58965075قمدانايي كجاني محدثه4

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

15از مهر61664995مراغهابدالي مراغه سرور8210از راهنمايي60025162تبريزصمداني اقدم سيدعلي1

25از سوم62045201مرندشادي محمدتقي1611از تابستان81675194تبريزسجادپور حانيه2

18از مهر67025008كرمانشاه(ف)فاضلي كالره بهزاد4212از راهنمايي84274966تبريزشادي مياندواب شكيبا3

25از تابستان78425194مراغهعهدنو حسين1513از آذر91074858تبريزاللهياري جواد4

16از مهر94744961تبريزقاضي طباطبايي رضا5

35از راهنمايي16415772رباط كريمپناهي علي1614از مهر99275153تبريزمحمودزاده تينا6

75از راهنمايي20494908آذرشهرترابي ممقاني يگانه15

23از تابستان26984837مياندوآباسدي شورجه زهرا4516از دوم46615643كاشانجاللي فاطمه سادات7

35از دوم30735144تكاب(ف)رحماني فاضله2617از تابستان47545197بناباسكندري اميراباد حسين8

46از دوم33935003شبسترنوروزي عاطفه1718از مهر56934909قزوينمحمدي حسين9

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 نيز6 نفر از تابستان سال چهارم و 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان4  نفر از دبستان و راهنمايي ،4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون17 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 31 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها : چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 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 

 نفر8:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون31: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 18 تعداد قبول شدگان کانون 4961 : (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 تبريز--مهندسي مواد و متالور ژي

3073  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 6702  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 9474  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 20676 : (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  نفرنيز5  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون22 : (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 9از 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  آزمون31: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 9 تعداد قبول شدگان کانون 5044 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه کاشان--مهندسي مواد و متالور ژي

7581  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 9606  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 21342 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 208 



شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم126705746تبريزقرباني قزلجه ميدان اميررضا207از سوم104234888تبريزعباسي احسان1

9از مهر127515132تبريزجبلي فريد1148از راهنمايي107085217تبريزرهنماي شهسواري احسان2

13از مهر116004992تبريزنسيمي ليلي3

46از دوم99354499محالتكريمي عليرضا319از دوم119625074تبريزمحمودعليلو فراز4

26از سوم123434672مرند(ف)طعامي يام حسن810از مهر122475115تبريزمحمدخانلي رسا5

16از مهر142134950مرندرحيمي زنوز علي6111از دوم126415141تبريزفضلي شكوهي فاطمه6

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم102034889كاشانحسيني راوندي ريحانه سادات364از سوم87344913كاشانداروغه اميرحسين1

17از مهر108054807كاشانزارع صدر مطهره175از مهر93384989كاشانافصحي فر ندا2

33از سوم95174918كاشانسراج سيدمحمد3

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 نيز2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون19 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 25 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 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 

(شبانه )دانشگاه کاشان--مهندسي مواد و متالور ژي

10203  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 27444 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون25: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 5 تعداد قبول شدگان کانون 4889 : (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 نيز4  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 6  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون15 : (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 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  آزمون33: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 4888 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

1منطقه ي 1منطقه ي 

(شبانه )دانشگاه تبريز--مهندسي مواد و متالور ژي

12343  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 12670  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 26785 : (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

15از آذر91644881اصفهان(ف)جعفري مسلم303از سوم68735048فالورجان(ف)شيخاني زهرا1

10از بهمن95804708شاهين شهررحيمي مهدي194از تابستان91324940مباركهباقريان عباس2

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 دوم158834738تبريزكمالي عرفان354از سوم131165130تبريزعلوي ميالني ميراميرمحمد1

9از آبان164244862تبريزمستشاري صوفياني يلدا435از دوم139894828تبريزاحمدي سميه2

24از سوم148015753تبريزفتحي ستوده 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 .

1منطقه ي 1منطقه 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؟ 

  آزمون15 : (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 6از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

15883  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 34565 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون31: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 6 تعداد قبول شدگان کانون 4828 : (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 تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون14 : (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 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 .

(شبانه )تبريز- دانشگاه صنعتي سهند --مهندسي مواد و متالور ژي

 نفر1:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون18: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 4 تعداد قبول شدگان کانون 4881 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 2منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه شهرکرد--مهندسي مواد و متالور ژي

9164  :  (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

40از سوم2796980كرمانگلسرخي سيدعارف1814از تابستان3527286تهران(ف)ميرزايي دودانگه اميد1

37از سوم2867057بيرجندولي زاده علي1515از مهر5656772اصفهانسميعي اصفهاني سامان2

54از راهنمايي3746837قزويننجفي محمدرضا1616از آبان5717138تبريزسعيديان سار عرفان3

17از تابستان3786769يزدجاللي پندري عباس3017از سوم6246945تبريزبانان درگاه برزين4

41از سوم3846869تويسركاناسدبيگي مهدي4118از دوم7497083شيرازمحمدي سپهر5

12از مهر4016942كرجذوالفقاري اميرحسين19

32از سوم4286642كرمانشاهكرمي يحيي3520از سوم1507036سنندجافضلي عرفان6

66از دوم4556919گلپايگانرياضت مهران3421از سوم1677234سمنانخراساني محمدصادق7

23از سوم4617391كاشاندقيق عليرضا4922از دوم1926961گنابادشيرزاد سروش8

25از تابستان1986849كرمانغيور اميرمحمد9

38از سوم826967آبادانفتحي مهسا7523از راهنمايي2256923كرمانشاهنوري محمدحسام10

24از تابستان1636285فارسان عباسي جونقاني ايمان3824از سوم2287310اسالم شهرقاسم زاده شانجاني محمدجواد11

50از دوم1846396چنارانرجبي فرانك4725از دوم2296908كرمانشاهكامراني موسوي سيداميرحسين12

48از سوم1906442مياندوآبكريمي كامياب2526از تابستان2656928اروميهشعباني سلطانمرادي فايزه13

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 5,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان16  نفر از راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون20 : (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 44از 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  آزمون35: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 44 تعداد قبول شدگان کانون 6764 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )تهران- دانشگاه صنعتي شريف --مهندسي هوا فضا

184  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 384  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 749  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 1385 : (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 دوم7585893قزويناقامحمدي اميرحسين1515از تابستان8327166مكاتبه اي(ف)سلطاني تهراني دينا1

35از سوم7616483قائم شهرملكي دانيال6016از دوم8716700تبريزپورهاشم ديزجي فاطمه2

38از سوم7736352گنابادشريفي علي5817از دوم10906390تبريزاحتشام نيا علي3

54از دوم7836309بهشهردارابي عرفان6018از دوم13436318تبريزحبيب زاده سعيد4

23از تابستان8505999نيشابورحسيني نجمه سادات19

31از سوم8676355بهشهردنياداررستمي مسيح1020از آبان3856229قمچراغي طاها5

26از سوم5256471بهبهاناشرف مدرس محمد6

37از سوم1786134ايالمشيرگه رضا2821از سوم5356357آملشعباني عليرضا7

26از تابستان1995838ميبددهقاني شوركي محمدصادق4122از سوم5646452كازرونرزمي سعيدرضا8

40از دوم2305808رباط كريمبرزگرقره تپه زكريا1723از آبان5736590گرگانحسيني ميان اباد سيدمحمدهادي9

55از دوم2446441شهرياراحمدلو مهدي1224از مهر5956464كرجباغي مليكا10

162از دبستان2876164آذرشهرحيدري حلوايي ميثم3325از سوم6516616الهيجانطالبي كجيدي محمد11

57از دوم3035919شهر قدسناعم عرفان3426از دوم6816187اهوازبهبهاني نژاد رضا12

38از سوم3116057برازجانمصدق بهرام4627از دوم7116778نيشابوراميرزاده بهزاد13

14از مهر3145694تبريزنواح فرساد امير5128از دوم7116625اردبيلصالحي مرني مينا14

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 دبيرستان20  نفر از دبستان ،1 :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 31از 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  آزمون41: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 31 تعداد قبول شدگان کانون 6134 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )تهران- دانشگاه صنعتي اميرکبير --مهندسي هوا فضا

311  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 773  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1166  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 2773 : (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 سوم12116344كرمانمحبي حانيه148از مهر21376105تهرانكاوه نيا حسين1

40از سوم12526241اردبيلاسماعيلي ينگجه سينا9

30از سوم12566009قمهاتفي مرضيه1610از مهر10225542قوچانمحمدي علي2

36از سوم13036312قمسجادي سيدمحمد1811از آبان10295651ميانهنوري اميرحسين3

56از دوم11175850بابلصيادي كلمي اميرحسين4

45از سوم3595904مياندوآبنورمحمدي علي4412از دوم11726324همداناحمدي دهر محمدرضا5

45از سوم3986154مياندوآبمواليي داش تپه علي2913از دوم11896106آملحسيني سيدمحمدجواد6

19از مهر4885619كاشمرولي زاده محمدجواد4014از سوم11916113شهركردبهرامي رضا7

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان5965826ايالممحبي اميرحسين194از تابستان16045645بندرعباسمقيم بيتا1

32از دوم6555247جيرفت(ف)رودباري اويس185از مهر25285607نائينقنبرزاده ناييني اميرحسين2

39از دوم25385916سارينادري پلنگي مهديار3

. 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 دبيرستان2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون18 : (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 

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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  آزمون26: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 5607 : (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 .

(روزانه )مشهد- دانشگاه فردوسي --مهندسي هوا فضا

2528  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 7582 : (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 اول ،دوم يا سوم دبيرستان10 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون20 : (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 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  آزمون33: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 18 تعداد قبول شدگان کانون 5904 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي --مهندسي هوا فضا

398  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1256  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1852  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 4107 : (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 تابستان34795567خرم آبادياري محمدامين343از سوم24235732سمنانسيستاني محمدرضا1

54از دوم36955920سبزواركوشكي اميرحسين194از مهر32155320ابهرجمالي حسام2

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 مهر66095251اروميهسمرقندي مطلق رضا419از سوم71045386شيرازشكاري مهرابادي ساالر1

24از تابستان72694959قمپناهي مهدي2710از سوم88555416تبريزمولودي اميررضا2

20از تابستان75395122كاشاناحسان دوست حسام الدين11

17از مهر93624876همدانكرمي فرد نسترن2512از سوم29795515همدانسبحاني محمدياسين3

25از دوم94964612سنندجيونسي رمينا2013از سوم38755343گرگانصفاري اميرحسين4

36از سوم48905504كرمانجوكار محمدمهدي5

38از سوم30524881ازناهموله محمد3614از سوم59425398اروميه(ف)جودي بوراچالو علي6

15از آذر45534572قره ضياءالدين(ف)صفري قره ضياالدين رضا1715از مهر59644840شهرضاياثري مهدي7

26از تابستان46924732الهيجانحسني فشتالي شيرين2516از سوم62815252اردكانغفوري احمدابادي ليال8

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 دبيرستان9 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون18 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 25 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها : چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 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  آزمون25: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 17 تعداد قبول شدگان کانون 4876 : (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 صنعتي اروميه--مهندسي هوا فضا

4553  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 7539  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 24246 : (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 

.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؟ 

  آزمون21 : (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 5از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

3479  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 

 نفر2:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون32: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 5 تعداد قبول شدگان کانون 5567 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )(شاهين شهر- محل تحصيل اصفهان )دانشگاه صنعتي مالک اشتر --مهندسي هوا فضا
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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 دي43465092مردآباد/ماهدشت مرادي فاطمه1911از تابستان24645652تهران(ف)فراهاني علي1

14از تابستان43955196نوشهرسپهر مايده1112از تابستان30976048تهرانفيروزي امير2

21از تابستان47635062كرجحسيني رناني زهراالسادات4613از سوم38175953تهرانباستين مانا3

9از تابستان48125037كرمانشاهزنگنه دانيال3314از سوم40025857تهرانجاموسي فاطمه4

11از تابستان43015851تهرانسخا علي5

22از سوم14835033پاكدشتگودرزي شادي915از تابستان43014821تهرانسخا علي6

20از تابستان19245064شهر قدسنعمتي زهرا16

20از تابستان22794765شهر قدسحسنلو امين2017از سوم16365578همدانكمالي عليرضا7

21از تابستان23705368شهر قدسمهدوي زهرا718از آذر36105327كرجنانكلي مهديس8

32از سوم25375124قروهبابايي محمدحسين4519از اول36385969شهريارهيودي مهسا9

13از آبان37575301كرجفرهنگ دره شوري گلناز10

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 10,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان6 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون15 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 20 : (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 

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون20: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 23 تعداد قبول شدگان کانون 5064 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )تهران- دانشگاه صنعتي اميرکبير --مهندسي نساجي

2370  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4763  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 4301  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 13968 : (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

30از سوم63915284رشتصادقي پرديس1717از تابستان56645189اصفهانرفاهت نيا كيميا1

17از مهر65484692كاشاننعيمي برزكي علي1718از مهر89825011اصفهانجمدي يان خياباني مهسا2

35از سوم72805170ماليرميرمحمدي سيما2919از سوم91144826اصفهانشيخ زاده عليرضا3

38از سوم79474806آران و بيدگلطامه بيدگلي مليكا3520از سوم108234968اصفهاناسليمي اصفهاني مريم السادات4

18از مهر84484991خميني شهربراتيان اذر1921از تابستان110284934اصفهانعزيزي رزوه معصومه5

19از مهر87415002فالورجانعلي عسگريان زازراني عاطفه2122از تابستان115174889اصفهاندهدشتي زهرا6

27از سوم95235002دليجانبيكي زاده اكرم2523از تابستان115544828اصفهاندهاقاني نيلوفر7

22از تابستان99634957قزوينعلوي قزويني حنانه سادات2624از تابستان116794932اصفهانافتخاري عاطفه8

19از مهر102114956خميني شهرحاجي حيدري زهرا825از مهر119794849تهران(ف)نجفي محمد9

16از مهر124134766اصفهانشريفي ميرابادي ستاره10

19از تابستان24964836شهررينوروزي بنيادابادي الهام2526از تابستان124604837اصفهاناكبري جبلي زهرا11

25از تابستان28734816دارانجهانگيري عاطفه2127از تابستان132354903اصفهانتفنگ ساز بهنوش12

16از مهر51584864نمينمهدوي سوال علي28

30از سوم56544857گيالنغربارغواني علي8229از راهنمايي35865378شهرضاجوهري مصطفي13

21از سوم57474683بيجارشادي خواه عليرضا2430از تابستان52405387ساوهمحبوبي نسرين14

37از سوم58604537داراننوري خويگاني محمدمهدي731از آبان56934881آبادانسيدطالبي سيده غزاله15

19از تابستان58744655تيرانشجاعي زهرا4932از دوم62145163گلپايگانشفيعي هادي16

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 نيز9 نفر از تابستان سال چهارم و 12,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان10  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون19 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 25 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 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 

 نفر11:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون25: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 32 تعداد قبول شدگان کانون 4828 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه صنعتي اصفهان--مهندسي نساجي

5860  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 9523  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 12413  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 26871 : (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 مهر28595273كرج(ف)دامغاني جنبدواز محمدباقر878از راهنمايي34475899تهرانمحمدي كردخيلي عليرضا1

11از بهمن31385835كرجدمشناس اسماعيل9

117از راهنمايي31705526بيرجندقالسي اميرحسين3410از سوم14556396قائم شهرجباري دانيال2

23از سوم34615705گنابادعالمي بهار1111از مهر17245762آملعمران زاده زهرا3

32از سوم34935854اسالم شهرغالمي گله ويسي اميد2112از تابستان20735774گرگان(ف)ممتحني فرناز4

23از تابستان22046268كرجقاسم نژاد سيداشكان5

14از آذر14805090فرديسعدالت رامين13313از دبستان23516365كرجبهداد رضا6

17از مهر19385304پارس آباد مغانجوان شيراجيرلو ميالد6214از راهنمايي25545819آملخلدبرين مريم7

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 دوم40575681شاهرودحسيني سيدسينا119از تابستان30905904تهراندهقان اسماعيل1

27از سوم40975229همداناشفته حسين4010از سوم44965669تهرانكرمي محمد2

17از مهر42815300كرجنور ايه1611از آبان46065589تهرانرضازاده مهدي3

31از سوم43365605اسالم شهرقاسمي وحيد3612از سوم50655131تهرانكريمي محمدمهدي4

23از تابستان51105560تهرانغميلويي مجيد5

39از دوم14165431سراوان(ف)ريگي تفتان عادل13

36از سوم16525354طبسيونسي مقدم سجاد1914از مهر18966142سنندجقناعت سارا6

20از مهر17885086كرجشريفي سعيد2815از سوم36785593اسالم شهرنعمت زاده گتابي اميرحسين7

56از راهنمايي20265051جيرفترستمي نژاددولت اباد سينا4716از دوم40535422كرمانريش زاده محمد8

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان9  نفر از راهنمايي ،1 :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 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  آزمون31: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 18 تعداد قبول شدگان کانون 5229 : (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 )تهران- دانشگاه صنعتي اميرکبير --مهندسي معدن

1829  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4281  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 5065  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 13852 : (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 دبيرستان3  نفر از دبستان و راهنمايي ،4 :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 17از 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  آزمون43: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 17 تعداد قبول شدگان کانون 5304 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه تهران--مهندسي معدن

1856  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3170  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 10168 : (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

14از تابستان1707407ساريعمادي وليكي سيدعلي116از تابستان3197120تهرانمشكواتي محمدمهدي1

44از دوم2007622يزداكبريان بافقي رضا177از مهر4166912مشهدمنتصري حميدرضا2

15از تابستان2846820كرجمفخمي مهرناز158از مهر4196905تهرانكرباسفروشان محمدامين3

18از تابستان2917292كرجالقاصي مهتاب149از مهر4637105تهرانيارمحمدي اميررضا4

48از دوم3006944بابلخجسته فر عليرضا10

18از مهر837006كاشانعلي مددكاشي حسين5

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان4836729دارابقنبري مزيدي رضا216از تابستان6166636مشهدمصلح دامغاني سام1

24از تابستان6356547ابهرتيموري پابندي محمد147از مهر7126719تهرانكامكار عليرضا2

23از تابستان6786204اروميهصميميان نگار398از سوم9716356تهرانعلي اشرفي جودت بهارين3

40از سوم5616028تهرانذوالقدر شراره329از سوم3077009همدانسلطاني راد علي4

16از مهر4577034كرج(ف)رجبعلي زادگان كيانا5

  آزمون20 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 25 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها : چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 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 .

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 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(روزانه )دانشگاه تهران--علوم کامپيوتر

561  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 643  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 712  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 2194 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون25: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 13 تعداد قبول شدگان کانون 6204 : (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 نيز4 نفر از تابستان سال چهارم و 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون16 : (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 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 .

 نفر2:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون21: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 15 تعداد قبول شدگان کانون 6820 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )تهران- دانشگاه صنعتي شريف --علوم کامپيوتر

366  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 291  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 438  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 962 : (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

12از تابستان8775689كرمانهاشمي نژاد فاطمه256از سوم13396091شيرازاحمدي نژاد محمدحسين1

35از سوم8866038رشتهوشمندخميران پوريا157از مهر13816703مشهدغفوري اميررضا2

41از سوم9716444يزدايرجي نصرابادي افروز8

75از راهنمايي11266875قزويننعمتي مفرح سينا239از تابستان7246752يزدخيرانديش ريحانه3

21از تابستان7626022رشتابراهيم نيا فاطمه4

15از آبان8015581مهريززارعين مرتضي2310از سوم8176109كرجخرادپور غزاله5

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم13825969نيشابورصافحيان اميررضا357از سوم19856256تبريزپرويني اسكويي سيدرسا1

45از سوم14146329الهيجانابراهيمي دهشالي مهيار178از تابستان21576073تهرانعبداللهي نيا اميد2

19از تابستان16365986تهرانسرخيل علي499از دوم21625914تهرانشريفي علي3

26از تابستان8765746گنبدخوجم لي كيوان4210از دوم11846385همدانازادبخت عليرضا4

24از تابستان9136089شهرياركاشي نويد5111از دوم12416201زنجاناحمدي محمدمهدي5

67از اول13166384اروميهتقي پور فرزام6

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 7 :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 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  آزمون37: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 14 تعداد قبول شدگان کانون 5746 : (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 )تهران- دانشگاه شهيد بهشتي --علوم کامپيوتر

920  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1414  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2157  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 9632 : (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 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان4  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون17 : (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 11از 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  آزمون28: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 5689 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )تهران- دانشگاه صنعتي اميرکبير --علوم کامپيوتر

971  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3555 : (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

43از راهنمايي14136175مهاباد(ف)بهنيا سينا106از اسفند25825814تهرانرضايي فيض ابادي محمدرضا1

29از سوم15815147مالردشعبانلو حسين7

15از مهر16135201تهرانشرفي سجاد208از مهر21465865شاهرودغفوريان اكبرزاده مهنوش2

79از اول16855248مالردسليماني كيوي مسعود779از اول33255485كرجصحرايي يكتا3

58از راهنمايي36325729سنندجپروا ارشام4

12از آذر39005269كرجتشكري زهرا5

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 مهر52535128كرمانسيف دين پور تينا348از سوم51465509اصفهانرحيم پورعطاابادي زهرا1

21از تابستان53195359دارابكمانه سيدمحمدامين239از سوم57755441مشهدقربانيان سپيده2

41از سوم57795617كاشمر(ف)اسوده زهرا10

30از سوم58166113سنندج(ف)جليلي پويا1011از مهر28575508قمشفيعي دارابي سيده معصومه3

23از تابستان28855856بروجردرضايي پوريا4

119از دبستان12595397جيرفتفاريابي حامد2412از تابستان30845110خميني شهراديب فرد محمدرضا5

20از تابستان24254799اللجينگلزاري دلير مينا2013از تابستان35535346بردسيرموسي پوربردسيري محمدصالح6

14از آذر31035258گلستانبادبادي مريم2314از تابستان48695317بروجردپرتو پويا7

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

 آزمون برنامه اي 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 .

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 6,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان4  نفر از دبستان ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(روزانه )دانشگاه اصفهان--علوم کامپيوتر

2425  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 5779  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 5257  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 16076 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون29: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 16 تعداد قبول شدگان کانون 5258 : (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 نيز4  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 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 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  آزمون38: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 5248 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )(محل تحصيل کرج)تهران - دانشگاه خوارزمي --علوم کامپيوتر

1613  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3632  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 14873 : (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 تابستان119564912قميوسفي فر عرفان414از دوم135685023اصفهانوكيل زاده هاتفي سيدمحمد1

24از تابستان144764894اصفهانزارع ارمينا2

19از مهر22194811مالرد(ف)معصومي خانقاه مرضيه5

15از تابستان110044626كاشاناستادمحمدي زينب3

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم73135464اسالم شهرفرنودچافي محمدمهدي355از سوم66095242اصفهاناميني نيسياني محمد1

33از سوم15235196قير و كارزينصادقي قيري محمدرضا76از اسفند49745683اروميه(ف)زينالي سابق محمدامين2

26از سوم17104908آذرشهركنتراتچي گاوگاني اميررضا67از فروردين56195145دولت آبادنريماني سيدمحمدحسن3

5از ارديبهشت24304985بدره(ف)عزيزي محمدصادق218از تابستان62264829مراغهاحمدي علي4

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان4 :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 8از 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  آزمون21: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 4985 : (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 )(شاهين شهر- محل تحصيل اصفهان )دانشگاه صنعتي مالک اشتر --مهندسي اپتيک و ليزر

1710  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 6226  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 18754 : (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 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون16 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 22 : (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 

 نفر1:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون22: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 5 تعداد قبول شدگان کانون 4811 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه کاشان--علوم کامپيوتر

30982 : (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 سوم93234644كرمانطالبي فر فايزه128از سوم52685489كرمانرضايي كوه بناني مليحه1

16از مهر93704879اهوازجعفري زاده رضوان169از آبان68144978كرمانافضلي گروه محمدحسين2

7از مهر94254824اردكانمروتي شريف اباد فايزه1910از مهر70964814بيرجنداحراري شكيال3

42از سوم104664954كاشمرشادمرادي حميده1811از تابستان80264948كرمانمظاهري صالحه4

16از مهر90084935مرودشتزنبق نيلوفر5

18از تابستان29404952عنبرآبادرخش ماه طيبه2212از تابستان91644834كرمانصدقي ساجده6

22از تابستان36514543مهريزفالح مهريزي عارف1113از مهر91744902كرمانافضلي ننيز زهرا7

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 دوم54715386سبزواركريمي مصطفي2413از تابستان33845594بيرجندنيوكي احسان1

22از تابستان54794947پارسيانرحيمي حسن2314از تابستان35755211شاهرودازاد محمدجواد2

47از دوم57645155شهركردجزايري سيده نرگس1915از تابستان38315509شاهرودميرابوالحسني سيدعلي3

55از دوم61025135مراغهرشيدي محمد6816از دوم42675255يزدحبيبيان محمدابادي محمدرضا4

34از سوم62395214تربت حيدريهعباسيان اميرحسين1917از تابستان45935156شهركردزارعي پوردزكوه فرزانه5

76از راهنمايي47284970سيرجانقاسمي نژاد محمدجواد6

16از تابستان11615423مسجدسليمانموري بازفتي علي6618از دوم48495090محمودآبادعزيزي مهشاد7

38از سوم12055363برازجانروان اورد مهدي3019از سوم49115040سامانقرباني ساماني الناز8

46از دوم12945644آبادانعباسي نسب احسان3720از سوم49825105ماليركوليوندسالوكي محمدرضا9

32از دوم14426042گرميشهباززاده رضا1621از تابستان50974993اهوازعماره زاده محمدامين10

13از مهر15775535گنبدغالمي علي2422از تابستان52885290دزفول(ف)جهان زاده مهدي11

28از دوم16715128پاكدشتمحمودي فتح اباد پريسا3423از سوم54355515سنندجاصالني دانيال12

 آزمون برنامه اي 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 .

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 8,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان13  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؟ 

(روزانه )(محل تحصيل آبادان)دانشگاه صنعت نفت --مهندسي ايمني

1671  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 5479  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 15359 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر14:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون35: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 25 تعداد قبول شدگان کانون 5105 : (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 نيز6 نفر از تابستان سال چهارم و 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون16 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 19 : (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 .

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون19: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 14 تعداد قبول شدگان کانون 4824 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 2منطقه ي 

(روزانه )کرمان- دانشگاه شهيد باهنر --مهندسي اپتيک و ليزر

9370  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 25397 : (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

48از دوم103424914لواساناتتاج زاد سلماسادات243از تابستان86675451تهرانحيدرنژادماكويي اميرمحمد1

10از مهر100954754تهراننمازي فرد دانيال2

42از دوم158664966اسالم شهرمعصومي باالشادهي 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

24از تابستان20835866اسالم شهرمهدوي ميرعليلو عليرضا385از سوم25325744تهران(ف)واقف اصغري عليرضا1

33از سوم23325183شاهروديارمحمدي علي456از سوم28685657تهرانگيوتاج سروش2

19از مهر25595849همدانمددي ژاله7

16از مهر13206432يزدكبيري نصراباد محمدمحسن3

19از تابستان8935684شبسترعبدي علي188از مهر17135880قمزادخور فرزاد4

  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؟ 

 آزمون برنامه اي 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 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 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(روزانه )تهران- دانشگاه علم و صنعت ايران --مهندسي خط و سازه هاي ريلي

2332  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 7327 : (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 8 تعداد قبول شدگان کانون 5684 : (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 تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان2 :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 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  آزمون31: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 5 تعداد قبول شدگان کانون 4914 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

1منطقه ي 1منطقه ي 

(غير انتفاعي )تهران- دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ --مهندسي ايمني

10342  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 22514 : (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 تابستان10965371سربيشهغالمي پور امير654از دوم30406020تهرانتكيه نارا1

26از تابستان12305365شهر قدسشجاع قلعه صفا علي235از تابستان32355856تهرانمژده بخش مفرد ياسمن2

63از دوم19465277املشصمدي مقدم فاطمه6

15از مهر17475730زنجانقدميان اميرحسن3

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 دوم6745203شهر قدس(ف)عراقي ميرمحمد185از مهر27525705مشهدفرامرزي افشار كاميار1

37از سوم10655257بهارمحمدپناه فرد علي6

25از تابستان21705198مالرديزداني راد شيدا417از دوم19495796شهرجديد هشتگردولدي حنانه2

39از سوم25455894يزدخليلي نژاد محمدمعين3

13از تابستان28025671شهرريحسن زاده ركن ابادي مهران4

 آزمون برنامه اي 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 نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان4 :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؟ 

(روزانه )تهران- دانشگاه علم و صنعت ايران --مهندسي حمل و نقل ريلي

1065  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2545  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3257  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 9620 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون32: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 5257 : (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 تابستان سال چهارم و 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون22 : (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 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 .

 نفر2:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون35: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 7 تعداد قبول شدگان کانون 5365 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )تهران- دانشگاه علم و صنعت ايران --مهندسي ماشينهاي ريلي

1230  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 12354 : (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 تابستان70584956نجف آبادنورمحمدي نجف ابادي يحيي215از تابستان80475305شيرازدواني زاده ارمين1

54از دوم86105283اصفهانعلوي مريم2

56از اول20015072در گز(ف)بابايي حميدرضا176از آبان87875107شيراز(ف)دهي هرچگاني الهه3

43از دوم26175289اسفراينلعل دهقاني كسري7

34از سوم57645053بيرجندخراشادي زاده مرتضي4

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان15595331ابركوهاكرمي ابرقويي محمدرضا645از اول61835261تهران(ف)اسكندري ارين1

70از اول19435083شيروانصبور حامد356از سوم73855034اصفهانكهالني محمد2

24از تابستان28374880هشتگردمعدني عرفان7

22از تابستان54285077بيرجندنوري حجت3

19از مهر59115174نجف آبادعابديني نجف ابادي اميرحسين4

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 دبيرستان3 :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 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  آزمون37: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 7 تعداد قبول شدگان کانون 5034 : (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 اصفهان--مهندسي ماشينهاي ريلي

1943  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 17362 : (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 دبيرستان4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون20 : (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 

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون35: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 5072 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه اصفهان--مهندسي خط و سازه هاي ريلي

8610  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 18613 : (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 سوم3275624المردانوري حجت213از تابستان4336737ساريشهبازي قلي اباد عمران1

11از مهر4515804رامهرمز(ف)رييسي فرد ايمان314از سوم12095741اسالم شهرفدايي پهمداني محمدرضا2

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 دوم35835566رشتحسني ضيابري سيدياسين836از راهنمايي20245641آمليوسف زاده محمدمهدي1

41از سوم23425925بيرجندبنداني علي2

31از سوم12246009شهر قدس(ف)اميريان علي327از سوم30035402قمال سيدغفور سيدمحمدرضا3

18از سوم12875443شهربابكمنگلي كنگي محمدرضا208از تابستان31105058ساريجعفري عليرضا4

17از مهر13215187سربيشهيعقوبي وحيد149از مهر31705358گرگانمحمدي اناهيتا5

35از سوم16025325شوشترجودكي محمد10

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 ،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 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  آزمون34: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 5325 : (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 .

(روزانه )تهران- دانشگاه صنعتي اميرکبير --مهندسي دريا

1321  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3170  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 12754 : (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 دبيرستان2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون19 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 25 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 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 

(روزانه )تهران- دانشگاه صنعتي شريف --مهندسي دريا

1014  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 4432 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر2:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون25: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 6 تعداد قبول شدگان کانون 5741 : (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

33از سوم63085063زنجانجعفري سيدجواد567از دوم24045967ابهرخانمحمدي محمد1

26از سوم66024910بهبهانمرتضوي سيدامير368از سوم34685174فريدون كناراميدجيوان اميرمهدي2

15از آذر69504980محمودآبادحسيني سيدسعيد199از تابستان44815633قائم شهرصفري مصطفي3

23از سوم69745040زنجانجهان ارا اميررضا910از آذر52274939قائم شهرخنكدارسنگدهي عرفان4

13از مهر70164895آملقبادي محمدابراهيم1611از مهر58325218كرمانشاهپاشايي مهدي5

19از تابستان60145385آملواعظجاللي سيدمحمدرضا6

22از تابستان25535129اسفراينمحموديان حامد12

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم15325175بمباقري باربد1254از راهنمايي45415819تهرانرستمي راوري محمدحسين1

20از تابستان16155294مالردرحمتي ميالد5

23از سوم16824879ازناميرزايي مصطفي386از اول28815540شهريارشيخ محمداميني سيده حنان2

19از تابستان29515468كرمانشاه(ف)كراني محمدصادق3

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 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 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 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  آزمون42: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 5294 : (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 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 )مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور--هوانوردي

1615  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2910  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 14801 : (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 نيز4 نفر از تابستان سال چهارم و 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان5 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون16 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 23 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها : چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

(روزانه )(محل تحصيل مازندران)دانشگاه صنعت نفت --مهندسي ماشين االت دريايي

6950  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 19255 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون23: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 14 تعداد قبول شدگان کانون 4980 : (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

11از بهمن9905431ابركوهاكرمي ابرقويي علي264از سوم20315758كاشانحميدي فرد محمدرضا1

26از تابستان10455021شيروانولي زاده قلعه بيگ امير145از تابستان21325398اردبيلبخشي پور احمدرضا2

112از راهنمايي31235591همدانگليان محدثه3

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم16985637كاشمريزداني محمد594از دوم12326395تهران(ف)ملكوتي مينا1

13از تابستان13476430تهراناكبري نويد2

23از تابستان2965729الوندمحمديان محمدجواد5

34از سوم3266230برازجانفرجو مهديه216از تابستان10956005نيشابورصابريان الهام3

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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  نفرنيز3  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون19 : (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 

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون29: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 7 تعداد قبول شدگان کانون 5729 : (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 تهران--علوم مهندسي

1232  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 4427 : (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 دبيرستان1  نفر از راهنمايي ،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 8از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

(روزانه )مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور--مهندسي تعمير و نگهداري هواپيما

2381  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 9762 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر2:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون37: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 5431 : (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

17از آبان6155329تربت جاميوسفي رضا284از سوم26305490كاشمرقاري ايوري حسين1

17از مهر6535570جغتايجغتايي مجيد405از سوم29395472كاشمرراستگو محمد2

129از راهنمايي6607441تايباد(ف)نوري احمد426از سوم30745444كاشمرابراهيميان جواد3

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان49285059دارابفاطمي علي اكبر185از مهر56595430قائميه(ف)كريمي مهدي1

30از سوم58744840استهبانزحمت كش محمدرضا146از آبان78444851شيرازخليلي ميثم2

16از تابستان16825191خرم بيددهقاني رضا167از تابستان36355444آبادهماليي اميد3

25از سوم39755455داراب(ف)قرباني مادواني سعيد4

  آزمون17 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 20 : (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 .

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 دبيرستان2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

4928  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 15591 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر2:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون20: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 7 تعداد قبول شدگان کانون 4851 : (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 3  نفر از راهنمايي ،1 :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 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 .

(روزانه )بومي استان فارس (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش)تهران - دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي --مهندسي خودرو

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون45: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 6 تعداد قبول شدگان کانون 5444 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 2منطقه ي 

(روزانه )بومي استان خراسان رضوي (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش)تهران - دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي --مهندسي خودرو

653  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2939  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 8836 : (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 سوم13505256بمعيش ابادي محمدرضا124از آذر37915269كرمانقاضي زاده احسايي هادي1

10از مهر16885132جيرفتافشارمنش ساالر525از دوم54525176كرمانپژوهش راوري اميرمحمد2

9از آبان12314857جيرفتقرباني رضا3

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم66305075دزفولمختاري نيا گودرز363از سوم7136264دزفولمعين زاده حميدرضا1

28از سوم58165080دشت آزادگانحرداني اميرعباس2

59از دوم23725145شوش دانيالنيك انديش احمدرضا4

 آزمون برنامه اي 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 .

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 :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؟ 

(روزانه )بومي استان خوزستان (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش)تهران - دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي --مهندسي خودرو

5816  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون38: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 4 تعداد قبول شدگان کانون 5080 : (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 دبيرستان2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون15 : (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 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  آزمون24: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 5 تعداد قبول شدگان کانون 5132 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 2منطقه ي 

(روزانه )بومي استان کرمان (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش)تهران - دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي --مهندسي خودرو

1350  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 15312 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 230 



شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

30از سوم13075840سبزواررامشيني محمدجواد198از تابستان15685934اصفهاننوري سحر1

31از سوم13486084همداناشرفي اريا189از سوم20156114تهرانازادي بهناز2

17از تابستان14605867اردبيلمحمدي زيوه سعيد1010از تابستان21136199تهرانطلوعي جدي سينا3

31از دوم4575769زرندسعيدي بهنام1711از تابستان7756346كرجعلي پناهي پريسا4

36از سوم5776004مهربانعطايي نسب محمد3812از سوم9365899سبزوارعامري حسام5

61از دوم6475683آبيككرمي زياراني زهرا1913از مهر11815879تهرانسيف زاده ايردموسي رضا6

46از اول12355945اراكشهبازي ارمين7

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان96794717قمفاضلي فرشته265از سوم96575013تهرانشفيعي ده اباد پژمان1

16از تابستان99105124تهرانصل علي ناييني عليرضا2

23از سوم27505116رباط كريمخسروي هانيه236از سوم113124960تهرانمحمدي محمدحسين3

24از تابستان35204960ابركوهبابامحمدي اسدابادي زهرا7

23از تابستان85855124خميني شهرعمادي پويا4

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون19 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 22 : (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 

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون22: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 4960 : (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 صنعتي قم--مهندسي انرژي

9910  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 26149 : (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 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان8 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون18 : (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 15از 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  آزمون28: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 15 تعداد قبول شدگان کانون 5867 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )تهران- دانشگاه صنعتي اميرکبير --مهندسي انرژي

577  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1348  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2015  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 5382 : (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 آبان86654932خميني شهربيگي ورنوسفادراني سحر174از تابستان78385013اصفهانمحمدي مهشيد1

16از مهر94675076خميني شهررجايي خوزاني مهديه255از تابستان99034805اصفهانصنعت پور كيميا2

51از دوم50105449سيرجاننجم الديني محمد3

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 دوم146644976تهرانميراحمد محمدرضا433از سوم105545543تهراناميني غزال1

10از تابستان129544303تهرانتحريري ارسالن2

6از ارديبهشت34675008الونددرويشوند معصومه4

 آزمون برنامه اي 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 .

1منطقه 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 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون12 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 24 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

(روزانه )قزوين - (ره)دانشگاه بين المللي امام خميني--علوم و مهندسي آب

12954  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 28351 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر2:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون24: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 5 تعداد قبول شدگان کانون 4864 : (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 نيز2 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون19 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 25 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها : چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 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 .

 نفر1:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون25: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 5 تعداد قبول شدگان کانون 4932 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه صنعتي اصفهان--علوم و مهندسي آب

8665  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 23584 : (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 تابستان90014875خميني شهرمزروعي سبداني حسين233از تابستان48345408اصفهانكياني مليكا1

37از سوم90785073نجف آبادپاكروان محمد174از مهر62585365اصفهانميرعاليي ميرابادي نسيم السادات2

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم156174696تربت حيدريهدوست محمدي اميرحسين143از مهر85025438مشهدطاليي سارا1

138از راهنمايي109675190مشهدشهركي اتنا2

80از راهنمايي48645080اسفراينمداحي محمدمهدي4

 آزمون برنامه اي 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 .

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 اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 1  نفر از راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون17 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 65 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها : چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون65: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 4 تعداد قبول شدگان کانون 5080 : (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 دبيرستان1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون20 : (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 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 .

(شبانه )مشهد- دانشگاه فردوسي --(کشاورزي)مهندسي مکانيک بيوسيستم 

 نفر1:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون24: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 4 تعداد قبول شدگان کانون 5073 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه صنعتي اصفهان--(کشاورزي)مهندسي مکانيک بيوسيستم 
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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 تابستان18385025شهر قدسجوادزاده فاطمه174از مهر26505325بجنورددرتومي مرتضي1

56از دوم20405327مياندوآبپرده رضا235از تابستان42065254شهرريمقصودي محمدرضا2

20از تابستان78184987كرجاحمدي رژين3

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 دوم123324896خوي(ف)كريم خاني مريم603از دوم55285575تبريزمحمديان مزرعه شادي رضا1

29از دوم156424668تبريزمحمدعلي خاني زهرا2

30از سوم17255050عجب شيرهاشمي زهرا4

 آزمون برنامه اي 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 .

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 

.  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان به کانون آمده اند4 :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؟ 

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون41: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 4 تعداد قبول شدگان کانون 4896 : (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 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون20 : (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 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 .

(روزانه )دانشگاه تبريز--مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي

 نفر1:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون27: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 5 تعداد قبول شدگان کانون 5025 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 2منطقه ي 

(روزانه )(محل تحصيل کرج)دانشگاه تهران --مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي

4206  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 17956 : (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 دوم88865025قمطايي حسنلويي محمدعلي143از مهر109935161تهرانحاتمي محمدرضا1

8از اسفند91915083قمكريمي يامچي زهرا134از آذر135545249تهراناميربيك پريسا2

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 مهر5815920كرجمومني ريحانه266از سوم3416680تبريزفعله پارنج علي1

34از سوم7176389اهواز(ف)خاني سوالري رضا407از سوم11546645مشهدعلوي زاده سيدجالل الدين2

24از تابستان10246158قماقاجاني اصل محمد8

18از مهر14956333قمعرب بافراني محمدحسين249از تابستان2067033آملصالحي كيانا3

19از تابستان2446616زنجانموسوي سيدمحمدامين4

24از تابستان8185853اسالم شهرشفيعي علويجه مهتاب4010از سوم5456148رشتپژوهنده مايده5

  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؟ 

 آزمون برنامه اي 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 .

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 دبيرستان4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

710  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1024  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1154  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 3990 : (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 15 تعداد قبول شدگان کانون 5920 : (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 نيز3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان1 :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 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 .

(روزانه )تهران- دانشگاه صنعتي شريف --فيزيک

 نفر1:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون21: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 5 تعداد قبول شدگان کانون 5025 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه صنعتي قم--فيزيک مهندسي

28721 : (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 تابستان14436024كاشمرغالمي احسان117از تابستان15756322مشهدرشيدي شهري تكتم1

35از دوم14636344همدانخداكرمي عليرضا238از تابستان18046308مشهدساالري مطهره2

12از تابستان19665737شهرريمنظري واحد نيلوفر179از تابستان18656301تهرانجان نثاري الداني مايده3

14از تابستان22905620شهرريسليمان زاده عليرضا5410از دوم20726063مشهدبقايي سريزدي فاطمه4

14از مهر25325518كرجخورسندغفاري الميرا11

44از دوم9686355نجف آبادكافي موسوي نجف ابادي فاطمه5

44از سوم12275619اسالم شهردرختي زهرا2112از تابستان12375991خويذاكري ميرمحمدمعين6

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان18125681قائم شهررضايي گشنياني محمد424از سوم28605579تهرانمحوري كيان1

19از مهر14635325فرديسحضرتي نيا فرزان385از سوم12776534كازرونعاليشوندي علي2

18از مهر17065890مس سرچشمهميمندي پاريزي فاطمه3

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 دبيرستان2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون20 : (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 11از 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  آزمون27: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 5593 : (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 )تهران- دانشگاه صنعتي اميرکبير --فيزيک

1849  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3074  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 5638 : (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 7,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون18 : (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 15از 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  آزمون26: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 15 تعداد قبول شدگان کانون 5620 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه تهران--فيزيک

2413  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1865  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 6854 : (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 تابستان23755802يزدخليلي پيشكوهي امير115از مهر38105641تهرانطاالري بهنام1

48از اول32225517ابهركمالي قشالقي ارمان6

23از دوم14486698بندرعباساوزي ابراهيم2

14از آبان19385049مكاتبه اي(ف)مظفري خمسه فاطمه197از سوم19555933اهوازمرادزادگان شقايق3

33از سوم23606088يزدرجبي منشادي محمدحسين4

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 آبان27535541اهوازصنعتي زاده حسين164از مهر46765814تهرانصابري بيات رامين1

16از تابستان30265734زرند/مامونيه شاكر زهرا5

24از تابستان26215436سنندجشكري مژگان2

35از سوم26595643خويقره محمدلو محدثه3

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 دبيرستان1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون17 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 20 : (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 .

 نفر1:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون20: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 7 تعداد قبول شدگان کانون 5436 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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 )تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي --فيزيک

2753  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 4389  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 8493 : (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 دبيرستان4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون14 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 23 : (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 

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون23: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 5517 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )تهران- دانشگاه علم و صنعت ايران --فيزيک

2375  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 13375 : (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 دوم16385170آبيكپيمان دوست زهرا884از راهنمايي23356052سبزوارنوروزي نژاد حسين1

17از مهر17405169محمديهرشونداويي سميه865از راهنمايي28135705قممحمديان بهنامي فاطمه2

41از دوم37775521كرجاصالني سميرا3

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان42065186شهرضاطباييان سيدمحمدعلي177از مهر48825393اصفهانمهرجو فاطمه1

24از تابستان51325185شاهين شهرغفاري جزي مهدي168از مهر66305600اصفهانكريمي كيچي حنانه2

23از تابستان52145218دولت آبادمحمدي شادي179از تابستان67705168اصفهانبهزادي بروجني مرضيه3

23از تابستان56055378گلپايگانياوري فاطمه10

20از سوم60424896گزبرخوارعرب بيگي جزي فاطمه3311از سوم23705592نجف آبادنظري نجف ابادي مريم4

16از سوم23845503اردكانعمويي محمد5

23از تابستان33135235نجف آباداسماعيلي اكرم6

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 6,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون19 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 20 : (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 .

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون20: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 15 تعداد قبول شدگان کانون 5186 : (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 صنعتي اصفهان--فيزيک

5605  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 6630  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 14523 : (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 2  نفر از راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون20 : (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 5از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

(روزانه )تهران- دانشگاه شهيد بهشتي --فيزيک

2813  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 15219 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون56: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 5 تعداد قبول شدگان کانون 5170 : (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

15از تابستان58435336كرجستايش مهر كيميا695از دوم60805400تهرانخزلي شيوا1

21از تابستان61905003مالردمحصل ازادي اكرم386از سوم68735376تهرانپازوكي محيا2

58از دوم7655416ماه شهرارباب زاده پريا247از تابستان32355363آملرستميان عمران مريم3

19از تابستان19695283مالردنجفي نرگس188از تابستان45415346قمزينلي فاضله4

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان47955210كرجپورخردمند شيرين126از آذر65115321تهرانبيگي جوزم اناهيتا1

14از مهر50925301كرجخليلي ثابت مونا7

39از سوم52855488ابهراحمدي اميرمحمد648از دوم33745286كرجدايي غفوري بصير فاطمه2

19از تابستان53805451دماوندرستمي سروش219از تابستان40925106رشتميري ليچاهي سيدكميل3

22از تابستان42945518لنگرودرضاپوركجيدي نجمه4

15از تابستان47665591ساوهاصغرزاده پور صادق5

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 5,   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 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  آزمون24: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 9 تعداد قبول شدگان کانون 5286 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

  آزمون20 : (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 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 .

(روزانه )(محل تحصيل کرج)تهران - دانشگاه خوارزمي --فيزيک

5285  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 14659 : (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 

.از تابستان سال چهارم به کانون آمده اند  نفرنيز5  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(روزانه )تهران - (س)دانشگاه الزهرا--فيزيک

5843  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 16723 : (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 8 تعداد قبول شدگان کانون 5336 : (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

22از تابستان88245407مشهدرنجبر عليرضا398از دوم42385672مشهدتاتار فاطمه1

17از مهر62255081مشهدحقيقي محدثه2

31از سوم34715556تربت حيدريهابراهيمي محمدرضا139از تابستان68875196مشهداربابيان ايدا3

16از آبان38315146شاهرودلزومي مصطفي6310از اول72925026مشهد(ف)مقيسه فاطمه4

19از تابستان57415206نيشابوررحماني سارا2511از تابستان80175223مشهدتقديسي صنعي نگار5

31از سوم61585407بيرجندنعمتي علي3912از سوم80425306مشهدسيفي سپيده6

16از آبان84574952مشهدمشتاق مهديه7

31از سوم29994910تايبادشبان رودي سروش13

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم89895192كرجملك پور شيما185از تابستان145045005تهرانسراجيان مقدم علي1

41از سوم95805945رشتتوسلي حجتي عارف6

37از دوم63135066شهرياركمالي فاطمه2

17از مهر19655199محمديهمحمدي اقابابايي عاطفه97از بهمن74035034قزوين(ف)رفيعي اتاني مصطفي3

35از سوم77174794محمد شهرحبيبيان سزاوار بهزاد4

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون18 : (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 7از 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  آزمون26: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 7 تعداد قبول شدگان کانون 5005 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

  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 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 )قزوين - (ره)دانشگاه بين المللي امام خميني--فيزيک

8989  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 25929 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

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 نيز3 نفر از تابستان سال چهارم و 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان6 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(روزانه )مشهد- دانشگاه فردوسي --فيزيک

5741  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 8457  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 16615 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون27: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 13 تعداد قبول شدگان کانون 5081 : (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 مهر78035075اسالم شهربايندريان محسن123از تابستان104235450تهرانسليماني مهدي1

31از سوم105324955اسالم شهردارابي حميد464از دوم124784783تهرانيونسي فر يونس2

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 دوم156424896تبريزموسوي الوار زهرا105از مهر64775107تبريزمحمدزاده رودكيان كاميار1

9از بهمن166974867شيرازمظلوميان ياسر76از آذر109055074تبريز(ف)اسماعيلي عارف الهه2

15از سوم130534949تهراندل پيشه محمدحسين3

24از تابستان105324951سبزوارمرتضوي نژاد مسعود607از اول144005167تبريزعزيزي ابادي حامدي رويا4

21از سوم177834527جلفامهرعليزاده زينب8

 آزمون برنامه اي 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 .

1منطقه 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 نيز3 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون13 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 21 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها : چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

10532  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 15642  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 33947 : (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 10 تعداد قبول شدگان کانون 4896 : (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 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 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 )دانشگاه تبريز--فيزيک

 نفر2:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون26: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 4 تعداد قبول شدگان کانون 4955 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(فرهنگيان )تهران بومي استان تهران- پرديس شهيد چمران --آموزش فيزيک
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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 مهر73324899نائينقاسمي اله ابادي فرزانه399از سوم81725211اصفهانقجاوند اذر1

24از تابستان80324816شهرضاموسوي سيدعلي2610از تابستان89424972اصفهانرضايي علي2

24از تابستان94874757شهرضاحيدري ياسمين8111از اول96575112اصفهاناكبري بواني شميمه3

23از تابستان95994876خميني شهر(ف)زه تابچي خوزاني فايزه2512از تابستان98824880اصفهانقهرايي فايزه4

19از مهر18065293آباداناتمان زاده سارا1613از سوم50595050اقليداسلمي اعظم سادات5

20از تابستان35424692فالورجانجعفري طادي زهرا3914از دوم56005130قمباقرزاده بيرون سيده راضيه6

11از آبان50844613نجف آبادغالمي ميرابادي زهرا2215از تابستان69244915گزبرخوارعرب بيگي ريحانه7

15از مهر69805075سيرجانافشارپور 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

38از سوم3136886قمعباسي فرد عليرضا256از تابستان10696767مشهدحميدي محمدمسيح1

40از دوم4027338آملرشيد محمد257از سوم11486484تبريزطهوري تركي سيدعطا2

21از تابستان5376222سمنانصادقي الهه438از سوم13326082مشهدمهرافروزفاروجي حديث3

26از سوم7936273قزوينابتهاج محمدحسين139از مهر16396282مشهداميرافشار عاليه4

16از مهر16946308مشهدقربان زاده نقاب عليرضا5

. 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 :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 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 .

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون27: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 6222 : (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 )تهران- دانشگاه صنعتي شريف --رياضيات و کاربردها

537  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1639  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 2737 : (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 7,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون19 : (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 18از 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  آزمون26: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 18 تعداد قبول شدگان کانون 4876 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه اصفهان--فيزيک

3542  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 9487  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 9657  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 23853 : (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 سوم29495544كرجبهرامي سپيده206از تابستان17346408اصفهانامام جمعه زاده مريم السادات1

72از اول31385592شاهرودعبداللهي اديب187از تابستان27006113تهرانعلوي سيدمحسن2

23از دوم29065907تهرانابطحي پارميدا3

10از مهر8776214شهريار(ف)نوري عابد ابوالفضل8

11از تابستان9865685تهرانزرين تره مراجل مهدي429از سوم15285962سيرجانمحمودابادي محمد4

28از سوم26065580زنجانانصاري ثمين5

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 آبان58895237كرجخداويردي قزلجه اميرحسين126از دي46115500تهرانخاتمساز بهار1

26از تابستان53355824تهرانشادباش نفيسه2

14از تابستان9445949ايرانشهرشنبه زايي مبين77از مهر58605507تهرانمحمدقلي زاده مهويزاني محمدحسين3

42از سوم21435148شهر قدساميري محمد8

105از راهنمايي25445519شهر قدسسميع زاده چپكي روشنك249از تابستان55734877ورامينسنگينيان زهره4

12از مهر56055480كرجحسيني نژاد سيده مهديه5

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 دبيرستان1  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون16 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 28 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 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 

 نفر2:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون28: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 5237 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

  آزمون16 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 28 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 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- دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي --رياضيات و کاربردها

2143  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 5605  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 5335  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 16363 : (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 دبيرستان5 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

2949  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2700  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 9182 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون28: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 5592 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه تهران--رياضيات و کاربردها
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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 تابستان42205297اسالم شهرقياسي تبريزي سعيد697از دوم35406066تهرانبيرجندي نژاد كمند1

137از دبستان43795058اراكگل محمدي مبينا318از سوم38696011تهرانسپيدبند مليكا2

26از سوم46125112سمنانصابري مهسا1079از راهنمايي38745475شيرازدباغ منش علي3

37از سوم19665035شهر قدسطياري كشكسراي پريسا4010از سوم22106014زرين شهر(ف)محسني ريحانه4

71از اول24735382شهر قدسرمضانپورشلماني زهرا3811از سوم34615633محالتعبدالحمدي مرضيه5

17از مهر37395553يزدفرهي فر ويستا6

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 مهر80124801قمستاري يگانه395از سوم61745509تهرانپاليده اتوسا1

50از اول81985757شهريارجوادي منش الهام266از تابستان68555103تهرانفيض ابادي پرستو2

69از دوم15215538تهراناسدي مطهره177از تابستان4996554تهران(ف)نيكخواه دهنوي هانيه3

18از مهر37355260شهرريحيدري قجلو نيلوفر378از سوم66875136اسالم شهرخانكي ستاره4

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 دبيرستان4 :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 8از 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 8 تعداد قبول شدگان کانون 5136 : (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 )تهران - (س)دانشگاه الزهرا--رياضيات و کاربردها

8012  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 22186 : (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  نفر از دبستان يا راهنمايي ،2 :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 15از 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  آزمون54: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 15 تعداد قبول شدگان کانون 5297 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )تهران- دانشگاه صنعتي اميرکبير --رياضيات و کاربردها

4379  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3869  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 12543 : (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 سوم86674996تهراناذرشب اوا164از مهر53935666تهران(ف)برزگرحيدري محمد1

36از سوم75305119تهرانحسيني فاطمه سادات2

23از تابستان40214688شهر قدس(ف)كرمي مجيد275از سوم81975137تهرانولوي بهزاد3

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان128565055اصفهاناميني نژاد سحر169از تابستان66435397اصفهاننخعي ليال1

21از تابستان80635299اصفهانجوهري مهسا2

16از سوم59265170اهوازحمادي ماجد3910از سوم96004790اصفهاناميري ناييني فايزه السادات3

15از مهر61824997ساوه(ف)قدوسي مقدم ارش3511از سوم104105110اصفهانشمس سوالري پرنيان4

6از دي67755222سامانرحيمي كاه كشي مريم1512از آذر104374954اصفهانبهشت نژاد فاطمه سادات5

24از سوم73324978زرين شهر(ف)توانگر مهسا2213از تابستان104684836اصفهانمهترحاجي فاطمه6

33از سوم81144955شاهين شهرجهان بين مريم4014از سوم113444770اصفهانباطني نگار7

24از تابستان102474995اصفهانجعفري فاطمه6315از دوم124874794اصفهانبزرگيان نگين8

17از مهر49404569داراننظري بهاره16

  آزمون18 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 25 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها : چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 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 .

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 تابستان سال چهارم و 5,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان7 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(روزانه )دانشگاه صنعتي اصفهان--رياضيات و کاربردها

10247  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 12487  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 26023 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون25: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 16 تعداد قبول شدگان کانون 4836 : (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 دبيرستان3 :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 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  آزمون26: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 5 تعداد قبول شدگان کانون 4996 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

1منطقه ي 1منطقه ي 

(شبانه )(رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش)تهران - دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي --رياضيات و کاربردها

8197  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 17028 : (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 سوم75314829كرجنظري سميه317از دوم61384841تهرانجنتي هريس الهه1

15از مهر76604981كرجرضايي معصومه308از سوم79985058تهرانبريموندي زهرا2

14از مهر81754911كرجاهنگري ريحانه9

45از سوم59525608خوي(ف)فتحعلي هادي3

21از تابستان36365137شهر قدسشقاقي ليال1410از آبان65304844كرجسلطاني ساناز4

12از آذر37685085فرديسرجبي غنچه3111از سوم71324758كرجعباسي سنجگاني مهديه5

24از تابستان42044622شهر قدسگيلك حسيني الهام2212از تابستان72865202اسالم شهرمحمديان شختلو فايزه6

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 مهر56865393تربت حيدريهاسگنداني اميرحسين5910از اول58765804مشهدايراني صنم1

37از سوم57345286سيرجانرضايي علي ابادي شهال3311از سوم72064797مشهدصادقي كوثر2

58از اول82904674بيرجندحسيني سيده فريده1912از تابستان84184955مشهدصولتي دربندي سما3

19از سوم100854870كاشمرمكاريان مهتاب3313از سوم87815011مشهدكرباليي هرفته زهرا4

7از فروردين107314688سلطان آبادسبزوارمشكاني فاطمه سادات3514از سوم110284878مشهدمحدث زينب5

26از تابستان111174964مشهدمشمول فاطمه6

14از آذر43674928طبسيعقوبي فاطمه4515از سوم113205065مشهدضيامشهدي نژاد فاطمه7

24از تابستان43864835مشهداكرامي علي3916از سوم126535015مشهدنيشابوري سيدمرتضي8

22از تابستان45174823بجستانقديمي درزاب حانيه17

36از سوم49955299قوچانرشيدي پريا9

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان10 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون18 : (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 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  آزمون30: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 18 تعداد قبول شدگان کانون 4835 : (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 )مشهد- دانشگاه فردوسي --رياضيات و کاربردها

4386  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 10085  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 11320  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 27991 : (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 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان5 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون17 : (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 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  آزمون24: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 14 تعداد قبول شدگان کانون 4841 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )(محل تحصيل کرج)تهران - دانشگاه خوارزمي --رياضيات و کاربردها

3768  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 7660  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 6138  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 22363 : (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

26از تابستان41245824مشهدظفري امين414از سوم12736159مشهدكارگذاري محمدرضا1

37از سوم53075323مشهدبشكني حسين اصغر225از تابستان26245915مشهدپناهنده فيض ابادي سعيد2

25از تابستان57855228مشهدترابي عليرضا146از سوم27006186مشهداميني مرتضي3

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم30365129مالردفالح مرضيه263از تابستان15235334مالردظهيري جاويد راضيه1

24از تابستان33934738شهريارشهرتي تينا244از تابستان26895046مالردحسيني حانيه2

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 

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

24:  آزمون     ميانگين آزمون ها در سال آخر 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 4از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

3036  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 

 نفر1:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون29: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 4 تعداد قبول شدگان کانون 5046 : (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  نفرنيز3  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون21 : (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 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 .

(فرهنگيان )تهران بومي استان تهران- پرديس نسيبه --آموزش رياضي

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون27: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 7 تعداد قبول شدگان کانون 5323 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

1منطقه ي 1منطقه ي 

(فرهنگيان )مشهد بومي استان خراسان رضوي- پرديس شهيد بهشتي --آموزش رياضي

5307  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 9749 : (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

102از راهنمايي120214954رودهناسدي داران علي167از تابستان96235456تهرانپورجاني دشتميان عماد1

17از مهر101674960تهران(ف)محمدحسن اميرحسين2

18از آبان21364855اسالم شهر(ف)سالمتي علي218از تابستان116874510تهران(ف)اشرفي ولي اهلل3

26از سوم36245425پاكدشتكوچكي فشكي اميرحسين179از تابستان133435049تهرانعيديان كاخكي محمدمهدي4

22از تابستان41395000پاكدشتغفارپوردامناب محسن10

24از سوم44854706شهر قدسمحمودي اصل مهدي6011از دوم19215679اسالم شهراكبري احسان5

21از سوم112204909باغستانمحمدي 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

36از سوم5636711سبزوارشجاع علي165از آبان3406390شيرازعرفانيان مهيار1

16از تابستان8906435سيرجانجبيري سلمان226از تابستان18096084شيرازانديشگر اميرحسين2

33از سوم9326143اسالم شهرازادي مقدم محمدجواد637از دوم18246428تهرانرمضان قنبري محمدحسين3

53از دوم3906612همدانفالحي چراغ ابادي مبينا4

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 دبيرستان4 :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 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  آزمون34: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 7 تعداد قبول شدگان کانون 6143 : (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 )تهران- دانشگاه صنعتي شريف --شيمي کاربردي

890  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1809  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 3026 : (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 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان4  نفر از راهنمايي ،1 :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 11از 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  آزمون31: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 4855 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(فرهنگيان )تهران بومي استان تهران- پرديس شهيد چمران --آموزش رياضي

4139  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 11220  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 11687  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 30107 : (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

9از بهمن106684968قمطباطبايي نيك سيدمحمدرضا193از تابستان77484988قمفهيمي عليرضا1

16از مهر103494873قم(ف)داوري محمد2

15از مهر25625042مكاتبه اي(ف)ضيافيروزابادي سيده مريم4

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 مهر126604784تبريز(ف)دهقان امير214از تابستان98775163تبريزبلوهري ايدا1

18از آبان108555196تبريززمان يان ايري عليا مينا2

45از سوم20684813سردشتاحمدي ساكار115از تابستان125564955تبريزحضرتي دوريق بهناز3

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 دبيرستان1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون18 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 22 : (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 .

 نفر1:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون22: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 5 تعداد قبول شدگان کانون 4813 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

1منطقه 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 .

(روزانه )دانشگاه تبريز--شيمي کاربردي

12556  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 26209 : (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 نيز3 نفر از تابستان سال چهارم و 1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون14 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 14 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

(روزانه )دانشگاه قم--شيمي کاربردي

10349  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 

 نفر0:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون14: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 4 تعداد قبول شدگان کانون 4968 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

 249 



شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان46795228شهرريابراهيمي نسب مريم224از تابستان30455740تهران(ف)ميري چيمه سيداحمد1

31از سوم26105151رباط كريمجعفري حفظ ابادي بهاره175از مهر25825919يزدالري پور محمدامين2

16از مهر42065138كرجابراهيمي مريم3

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم71955148كرجشوندي ارمين184از مهر69685148تهران(ف)احمدي سيدحسين1

25از تابستان70755181تهرانمولوي نسترن2

14از تابستان39234725تهراناروجلو فاطمه115از دي74435260تهران(ف)خنجري مزرعه ريحانه3

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 دبيرستان1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون17 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 19 : (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 .

 نفر1:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون19: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 7 تعداد قبول شدگان کانون 4955 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

  آزمون19 : (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 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 .

(روزانه )تهران- دانشگاه عالمه طباطبايي --آمار و کاربردها

7433  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 19850 : (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 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

(روزانه )دانشگاه تهران--آمار و کاربردها

4206  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 13333 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر1:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون21: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 5 تعداد قبول شدگان کانون 5151 : (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

22از تابستان93484919تهرانپورصابري عطيه164از مهر79205575تهرانقراگوزلو نازفر1

39از سوم88555575تهرانرضايي فرخ فاطمه2

25از تابستان53074870شهر قدسبابايي دانيال625از دوم91795201تهراننوروزي قلعه فايزه3

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

15از آبان46005203شاهرودكاظم زاده مبينا154از مهر26416208تهرانسيف الساداتي عليرضا1

15از مهر6005012كيش(ف)ماليي مهدي375از سوم26265459ساوهفرجي وحيد2

20از تابستان12795372آملپاشا پونه146از آذر33895421سيرجانمحمودابادي نجمه3

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون17 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 19 : (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 

 نفر1:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون19: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 7 تعداد قبول شدگان کانون 5012 : (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 .

(روزانه )نيمسال اول (محل تحصيل دانشکده سالمت، ايمني و محيط زيست)تهران - دانشگاه  علوم پزشکي شهيد بهشتي --ايمني صنعتي

1279  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3389  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 13147 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

1منطقه 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 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون20 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 32 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

(شبانه )تهران- دانشگاه عالمه طباطبايي --آمار و کاربردها

9179  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 28090 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر2:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون32: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 6 تعداد قبول شدگان کانون 4881 : (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 سوم366855فارسان امامي جونقاني علي204از تابستان2527115بيرجندباغستاني حميدرضا1

83از راهنمايي776751طبسقاسم نياي ترشيزي علي155از مهر5996616شيرازكاظمي كراني مصيب2

30از سوم1257521آملدهقان علي اصغر3

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم72074998بجنوردايزانلو مهدي194از سوم39905355بجنوردعلي ياري حامد1

22از تابستان78085081بجنوردرحيمي حامد255از سوم67695055بجنوردباغچيقي حسين2

11از مهر71384901بجنوردصادقي مهدي3

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون16 : (فقط در سال آخر ) آزمون     ميانگين آزمون ها 23 : (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 

(فرهنگيان )بجنورد بومي استان خراسان شمالي- پرديس امام محمد باقر --آموزش ابتدايي

7207  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 19887 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون23: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 5 تعداد قبول شدگان کانون 4998 : (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 تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان2  نفر از  راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  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 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 .

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون37: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 6 تعداد قبول شدگان کانون 6662 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري--کارشناسي ارشد پيوسته علوم قضايي

1144 : (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

37از سوم110434707بنابنعمتي فاطمه173از سوم70755305تبريزاسماعيلي اقدم سجاد1

24از سوم113525355تبريزرضايي وحيد2

92از راهنمايي31075060بندپياحمدعلي تبار غزاله4

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون آمده 

اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم68325627تهرانابوطالبي رجا133از آذر114395027تهران(ف)موسوي سيده فاطمه1

18از مهر112134979قم(ف)حبيبي فاطمه254از تابستان145494878اصفهانمهدانيان صبا2

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 

. 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 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون18 : (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 4از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

(روزانه )دانشگاه قم--علوم اقتصادي

 نفر1:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون21: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 4 تعداد قبول شدگان کانون 4979 : (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 اند3  نفر از راهنمايي،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

  آزمون16 : (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 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 .

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون42: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 4 تعداد قبول شدگان کانون 5060 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

2منطقه ي 1منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه تبريز--علوم اقتصادي
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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 سوم1037007تايبادبخشنده محمد804از اول2266960آملييالقي ياسين1

77از اول1346675لنده دوگنبداناحمدي پيمان415از سوم5846237تربت حيدريهدهقاني محمد2

15از مهر6506243اردبيلگروسي سينا3

. 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 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 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 .

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون48: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 5 تعداد قبول شدگان کانون 6243 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

3منطقه ي 2منطقه ي 

(روزانه )دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري--علوم قضايي

584  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2051 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري
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