
توضيحات-گرایشنام رشتهردیف

تعداد قبولی 

های کانونی  

(نفر)

ظرفيت 

رشته

ميانگين حضور

درآزمون های کانون

(در مجموع چند سال)

نمره تراز قبولی های 

در آزمون های کانون 

کانون

رتبه  در 

1منطقه 

رتبه  در 

2منطقه 

رتبه  در 

3منطقه 

 رتبه در 

 5سهميه 

درصد

ادبيات 

فارسی
شيمیفيزیكریاضياتزبانمعارفعربی

2370457018253142877768776مهندسي کامپيوتر1

431003666415793271201526766665مهندسي برق2

3685356529770381547766565مهندسي مکانيک3

17503563229694436666565مهندسي صنايع4

16304261563752546767565علوم کامپيوتر5

156038615110778716667454مهندسي عمران6

336033610310536753676656565مهندسي پزشکي7

244531597315279093776554454مهندسي هوافضا8

255035588015179023635555454مهندسي شيمي9

93027574216984447353فيزيک10

2760355668181313285465555344مهندسي پليمر11

133031564211165566655443مهندسي انرژي12

155021561921705444443رياضيات و کاربردها13

1335265534379722154343343تهران و بندرعباس  مهندسي دريا14

103026551111536555344مهندسي نفت15

1850275486186217208015455444مهندسي مواد و متالورژي16

18602352784362393614434443232مهندسي معدن17

1790245064284815464443232مهندسي نساجي18

.بلکه مربوط به چارک پايين رتبه ها است, توجه کنيد که اين اعداد مربوط به نمره ميانگين يا ميانه يا نفر آخر نيست : چارک پایین

( 98ارديبهشت- نسخه دوم)اطالعات فايل قبلي به روز رساني شده است : توجه 

(کنکور سراسری) تا  10چند تا از  قبولی های کانونچارک پایين دانشگاه صنعتي امیرکبیر

ممکن است در يک رشته محل بيشتر قبولي ها مربوط به يک يا دو ,  نفر کمتر است 5خانه هاي خالي مربوط به مواردي است که تعداد قبولي هاي کانون در آن مناطق از  :خانه های خالی

در اين صورت شما مي توانيد از چارک پايين تراز قبولي هاي امسال و . نفر باشد آن خانه خالي مي شود5منطقه باشد در اين صورت آن خانه خالي است و اگر قبولي هاي منطقه ي ديگر کمتر از 

.پارسال کمک بگيريد
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 سوم1277226سنندجسميه- رضائي 3510از سوم1867006اصفهانمهدي- نصري نصرابادي 1

154از دبستان1287248بجنوردالهام- رازي 2211از تابستان1996842مشهدسيدستارالرضا- نوعي 2

11از مهر1327366بابلفاطمه- ولي پورپاشا 3312از سوم2247032شيرازكوثر- شمس 3

68از اول1357648آملاميرحسن- سعادتمند 2113از تابستان2287469اصفهانسيدكيان- كشفي پور 4

146از دبستان1426953الهيجانارتا- اسدي حقي 2214از تابستان2437177تهران(ف)مريم- علي كرمي 5

38از دوم2047162ورامينمحمدجواد- اردستاني 2715از سوم2537206مشهدمحسن- حسيني 6

67از اول157334مهاباداريان- بوكاني 2016از مهر1087269سمناناميرحسين- عسكري 7

12از مهر206985ايالمكيميا- شيخي 5417از اول1127430محالتمحمدعرفان- قاسمي 8

59از دوم876689مالردعلي- عزيزي 4118از سوم1247018نجف آبادميالد- اسرافيليان نجف ابادي 9

 آزمون19 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 44 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 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. کانون شرکت داشته اند 

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 97اين 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 دبيرستان13  نفر از دبستان ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 نفر15:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون44: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 23 تعداد قبول شدگان کانون 7018 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

97کنکور- دانشگاه صنعتي اميرکبير --مهندسي کامپيوتر

87  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 142  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 253  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 482 : (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 تابستان2346941يزداميرحسين- ميرجليلي 1815از دوم3857081اصفهانمحمد- نصراصفهاني 1

26از تابستان2396959كرمانمحمداديب- جهان تاب 5616از دوم3927070تهراندانش- عبداللهي 2

99از راهنمايي2477119خويفاروق- منصورنيا 2417از دوم3947082اصفهانسيدعليرضا- طباطبائيان نيم اوردي 3

112از راهنمايي2487277ساوهسينا- نجفي 2218از تابستان4247050اصفهانمحمدمهدي- سعيدي مباركه 4

26از تابستان2506871نجف آبادعلي- حاجي صادقيان 4619از دوم4367382تبريزامين- نجفقلي زاده 5

40از سوم2526641بندرعباسمريم- برازنده 3720از سوم5217014مشهدمحمدمهدي- هجرتي كالتي 6

16از تابستان2576613سنندجمبين- كريمي 3421از سوم5266910تبريزعرفان- نوروزي 7

43از سوم2637265بوشهرسيدعلي- سيدحسيني 3122از سوم5646490مشهدسينا- رشيدي زاده 8

25از تابستان2866633كرمانياسين- سالجقه 1423از مهر5906913تهران(ف)نگار- سلطان محمدي 9

24از تابستان3356425قممهدي- وحيدمقدم 1424از مهر6107164اصفهانپويا- فالح سيچاني 10

18از تابستان3356029قممحمدرضا- اميري فرد 25

57از دوم3487158نورعليرضا- محمدي 1826از مهر1466941كاشانمصطفي- حميدي فرد 11

45از سوم1766812بندرعباسمحدثه- قاسم مهرابي 12

45از سوم1206130سمنانمحمدحسن- ابراهيمي 5827از دوم2006842سيرجانعرفان- معصومي فر 13

29از سوم1926234تنكابنعليرضا- سليمي 6528از دوم2316893آملميالد- شيركالئي 14

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

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 97اين 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 9,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان24  نفر از دبستان و راهنمايي ،4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 نفر28:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون35: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 43 تعداد قبول شدگان کانون 6641 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

97کنکور- دانشگاه صنعتي اميرکبير --مهندسي برق

120  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 327  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 579  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 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

51از دوم3597148سيرجانعلي- مجيبي 2114از تابستان4617099اصفهاناميرحسين- حاجي هاشمي 1

25از سوم3626450يزدعلي اصغر- حسين بيكي 6015از دوم5436904مشهدرضا- جنگي 2

21از تابستان3666652قممائده- ميرزازاده 3716از سوم5526638سردرودمحمدجواد- دهقانپور 3

21از تابستان3816945قزوينابوالفضل- علي پوراتاني 3017از سوم7206887مشهداميررضا- كيوان 4

15از مهر3916702كرجسارا- حيدري پور 3118از سوم7707108تهرانماه وش- سياوش پور 5

35از سوم4426643قزويناميرحسين- زرابادي پور 2419از دوم8086763اصفهانعليرضا- بالرك 6

37از سوم257303بجستان(ف)علي- رجائي 4020از دوم2556323كرجهليا- ياوري 7

84از اول336945خلخالعماد- پورمحمد 10521از راهنمايي3137192بندرعباسحميدرضا- پورحسن لنگي 8

32از سوم356493رزنارمان- فيضي 2322از تابستان3376517يزدعلي- فاضل 9

22از تابستان406867جيرفتعليرضا- صديقي دريجاني 3123از اول3396529كرمانشاهمهرداد- كاشانيان 10

63از دوم527002فردوسسعيد- عباس جو 2724از سوم3436615ورامينزهرا- الماس پوركاسين 11

76از اول546321تربت جاممنصور- حسن زائي 1825از تابستان3506566ساريفرزام- جهاني 12

34از سوم1506235فرديسمهرداد- خسروي بيامه 5226از دوم3516909بوشهرنيما- قاسمي 13

 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 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. کانون شرکت داشته اند 

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 97اين 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 دبيرستان23  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 نفر24:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون33: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 36 تعداد قبول شدگان کانون 6529 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

97کنکور-دانشگاه صنعتي اميرکبير --مهندسي مکانيک

54  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 381  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 770  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 1236 : (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 دوم5616165بروجردكيان- لطيفي 598از دوم9436710تبريزتوحيد- سيف اله زاده سراي 1

22از تابستان5786658ساريكاوه- علي خاني 1009از راهنمايي10306313تهراناميرسعيد- كاظمي 2

37از دوم6256512ساريماهان- كلهري 2710از اول10775922اصفهانكيانوش- كدخدائي 3

25از تابستان8716446قزوينامير- معتمدي قزويني 2611از سوم11095715تهرانمريم- سميع 4

14از تابستان9256151كرجمصطفي- خادمي 12

18از تابستان4116823اروميهمتين- موالئي 5

21از تابستان3175789شهريارمهدي- برفي 2413از تابستان4316741خميني شهرراضيه- حاجي حيدري ورنوسفادراني 6

123از دبستان5566767بندرعباسمحمدرئوف- راشدي 7

 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 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 15از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 97اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال چهارم به کانون آمده اند  نفرنيز8  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 5  نفر از دبستان يا راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون38: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 15 تعداد قبول شدگان کانون 6151 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

97کنکور- دانشگاه صنعتي اميرکبير --مهندسي عمران

871  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1077  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 2563 : (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 سوم4226907قائم شهرونوشه- نظري 117از مهر6746317اصفهانمحمد- همداني 1

40از سوم4316398سبزوارشهاب الدين- ابرودي 138از مهر7596322تهرانارمان- خادمي 2

28از سوم4376712يزداميررضا- حاجي حسيني 329از سوم7736684اصفهاناوا- رئيسي دهكردي 3

14از مهر4436616كرمانشاهاتوسا- پورامجد 3310از سوم8296378مشهدالهه- اكبري 4

104از دبستان4886765كرجعلي- گرجي 1311از مهر10056783تهرانمتينه- محمدي 5

22از تابستان1835914اسالم شهرغزاله- حيدري 3212از سوم4146714يزدشايان- صادقي نژاد 6

 آزمون16 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 34 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

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

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 97اين 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 دبيرستان7  نفر از دبستان ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 نفر9:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون34: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 17 تعداد قبول شدگان کانون 6322 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

97کنکور-دانشگاه صنعتي اميرکبير --مهندسي صنايع

443  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 969  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 1513 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون های 

كانون

از چه زماني به 

كانون آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

32از دوم8715538زنجانپارسا- زادمهر 4111از سوم13746243مشهداميرعلي- بهنام بيلندي 1

39از دوم9026322قزوينارمين- كشاورز 1112از تابستان14146508تهراننرگس- بختياري 2

19از تابستان9245890اهوازمهدي- صالح 2113از تابستان15175962اصفهانارين- كورنگ بهشتي 3

15از مهر15816402تهرانسحر- سياه تيري 4

34از سوم3055880پاكدشتمحمدامين- ميرزائي 14

47از دوم3125645آذرشهرمعين- فضلي ممقاني 2515از تابستان6516062همداناميرحسين- فضل اله ئي 5

23از تابستان3435623پاكدشتاميرحسين- هراتيان 4316از دوم7916165قزوينمحدثه- قرباني 6

55از دوم3525984دورود(ف)رضا- ياراحمدي 2117از سوم8116478كرجسيدمحمدمهدي- حسيني 7

54از دوم3545897فريمانسجاد- كامل عرب 1718از تابستان8386243ساريمحمد- خجسته فر 8

32از سوم3635679زرندمهدي- مختاري اب پنگوئي 2519از تابستان8646159سبزوارشيوا- شاهرخي سبزوار 9

60از دوم8676294الهيجانزهرا- شريفي 10

 نفر15:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون34: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 25 تعداد قبول شدگان کانون 5880 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

97کنکور- دانشگاه صنعتي اميرکبير --مهندسي شيمي

363  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 902  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1517  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 5073 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 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 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 25از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 97اين 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 دبيرستان13  نفر از راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني به 

كانون آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

32از سوم6276397اسالم شهرسروش- غفراني بيرق 4313از سوم5346634تهرانسينا- اسدي 1

38از سوم6376352همدانفاطمه- عمراني 5114از دوم10336626تهرانسيدسامان- گل مريمي 2

22از تابستان7286431نجف آبادوحيد- باستاني نجف ابادي 1515از تابستان10537422تهرانهديه- پورقاسم 3

39از سوم7386478سنندجروژان- صالحي 2716از سوم11526137مشهدعليرضا- فتوحي 4

57از دوم7596573نجف آباداميرحسين- سليماني نسب 17

71از راهنمايي2507234ماليرطيبه- معلمي 5

37از سوم1006000تهران(ف)ستايش- افشار 3618از سوم3746863كرمانمحمدرضا- اسالمي 6

35از سوم1576545مهابادمحمدسعيد- همايون فر 2519از تابستان3766503قمسيدمحمد- حجازي حسيني 7

59از دوم2336368اسفراينعلي- منفردي 3920از سوم4396103اروميه(ف)عمران- عبدالي 8

32از سوم2855952مالرداميرمحمد- علي اصغرزاده 2121از سوم5035956كرمانشاهپارسا- وفايي 9

16از آبان3316039زنجان(ف)مجتبي- نوروزي 2722از سوم5246698كرجدرسا- نژادحاجيان 10

28از دوم3675748كهنوجعلي- راحت 3823از سوم5676501كالچايشقايق- حاجيان تازه ابادي 11

59از دوم3955808شهر قدسمحمدايمان- اخوندي 3524از دوم5726722نهاوندمحمدصالح- كاظمي 12

 نفر24:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون32: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 33 تعداد قبول شدگان کانون 6103 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

97کنکور- دانشگاه صنعتي اميرکبير --مهندسي پزشکي

367  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 675  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1053  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 2537 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 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 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 33از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 97اين 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 دبيرستان23  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

29از سوم12896279اهوازمحمد- تامرادي منگناني 265از تابستان10015850شاهرودسبحان- انصاري 1

23از سوم10775873زنجانشيرين- عبادي 2

32از سوم3915504آبادانسعيد- تلوري 366از دوم11025511ميانهسينا- گلمحمدي 3

37از دوم4506162دورودسيدعليرضا- طبيب زاده 237از دوم11535855گرگانمهرشاد- نوروزي 4

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

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 97اين 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 دبيرستان7 :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؟ 

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون27: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 5511 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

97کنکور-دانشگاه صنعتي اميرکبير --مهندسي نفت

1153  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 4023 : (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 سوم13285846سمنانپرنيان- محمديان سمناني 1111از مهر18136362تهراننگين- بيرامي 1

38از سوم13805476اروميهمعين- ملك لي 2212از تابستان18506269تهرانالهام- شفيعي گركاني 2

24از سوم14316147كرجايدين- درودي 13

36از دوم7826199يزدمحمدامين- حسينيان 3

31از سوم3565993شبسترمرضيه- فتح زاده سيس 6714از اول10706440كرمانشاهحسين- مرادي 4

32از سوم4005991شبسترهادي- رستمي پورشندي 3715از دوم10826369مرندعلي- عليزاده 5

44از دوم4785124بافتساجده- مظفرپورسياهكوهي 3816از سوم11386215كرماناميرحسين- طالبي زاده سردري 6

13از مهر4875469الوندپريا- خدابنده لو 1117از مهر12255917كرجشقايق- اكبري سريزدي 7

40از دوم5465301سلماسارين- اذربد 17118از دبستان12395668الهيجانسروش- علي دوست سليمي 8

36از سوم6235703پاكدشتابراهيم- تاجيك 3019از سوم12646048يزدزهرا- اقبال 9

29از سوم12856019كاشانرويا- فالح 10

 آزمون16 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 35 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

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

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 97اين 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 دبيرستان19  نفر از دبستان ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 نفر20:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون35: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 27 تعداد قبول شدگان کانون 5668 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

97کنکور-دانشگاه صنعتي اميرکبير --مهندسي پليمر

546  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1328  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1813  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 5858 : (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 دوم11666871بندرعباسعرفان- عامري سياهوئي 296از سوم12366528مشهدامير- بيژه 1

40از دوم14056196بابلاميررضا- طاهري اطاقسرا 207از تابستان14556028تبريزمحيا- عزيزي 2

53از دوم17556144الهيجانسينا- علي زاده گلباغي 388از سوم17576633تهران(ف)اميرمحمد- صاحبي 3

37از سوم18625486مشهدشهريار- بلورسازمشهدي 4

11از تابستان6775294قرچكسيدعليرضا- نجف زاده ساداتي 619از دوم23015753تهراننگين- بخشي پور 5

14از سوم8015589هشتگرد(ف)الهه- جمالي 10

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 18از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 97اين 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 :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؟ 

 نفر10:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون25: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 18 تعداد قبول شدگان کانون 5486 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

97کنکور- دانشگاه صنعتي اميرکبير --مهندسي مواد و متالورژي

801  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1720  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1862  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 7413 : (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 دوم8616264سبزواراميرمحمد- زارعي 549از دوم13946459اسكومهدي- منافي كلجاهي 1

38از سوم9066620آبادهفاطمه- كريمي 1710از مهر14356037اصفهانرسول- منصوريان 2

42از دوم9096212بروجردسينا- اميدي 4211از سوم15276367تهرانعلي رضا- منتظري 3

16از مهر10346071قزوينمهدي- اطلس باف 2312از سوم18825910تهرانهستي- پوراكبر 4

11از دي3095490كرمانفاطمه سادات- هوشمندميرحسيني 3813از سوم6926668كرمانمحمدرضا- سعيد 5

40از سوم3745741فومنمحمدرضا- زادباقرصيقالني 1914از تابستان6956321سيرجانعلي- رشيدي 6

20از مهر3775993جيرفتمحمد- ماركي مهني 3815از سوم6985973كاشمرمحمد- صفائي 7

38از دوم4526217بندر ديرسيدمحمد- نبي زاده 8916از راهنمايي7266410اراكمحمدصالح- رحيمي 8

 آزمون17 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 31 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 24از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 97اين 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؟ 

 نفر15:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون31: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 24 تعداد قبول شدگان کانون 5973 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

97کنکور-دانشگاه صنعتي اميرکبير --مهندسي هوا فضا

377  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 909  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1527  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 4721 : (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 سوم34505902قزوينمبينا- ميرزائي 108از مهر27495448شيرازنرگس- ارقامي 1

38از سوم35605665تهرانمائده- داودي 2

22از تابستان9325397تهرانسحر- مباركي 9

62از دوم11544955عباس آبادسارا- مطلبي شيرعلي محله 3910از سوم18665650سبزوارميالد- صانعي 3

23از سوم13005249قائناحسان- شهرياري 1711از مهر25445721يزدعلي- دستمالچيان 4

20از تابستان15464939تهرانزهرا- بختياري 1512از تابستان26165471يزدمعين- شكوهي 5

21از تابستان16645064شهر قدساميرحسين- نخستين فعال 2913از سوم28315296قمپريسا- حبيبي 6

23از سوم28484910كرمانشاهرومينا- معيني 7

 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 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. کانون شرکت داشته اند 

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 97اين 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 دبيرستان8 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 نفر8:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون24: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 17 تعداد قبول شدگان کانون 5064 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

97کنکور-دانشگاه صنعتي اميرکبير --مهندسي نساجي

1546  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2848  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 14985 : (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 سوم35066240ورامينروح اهلل- شيرازي 437از دوم39365256سردرودمحمدحسين- طهراني دوست تبريزي 1

35از دوم36765794زنجانمحمد- بيات 268از سوم43625521مشهدمرواريدسادات- مهاجراني 2

19از تابستان39935497قزوينمهدي- تيموري 9

34از سوم18435553زنجانسپهر- محمدي 3

28از سوم12285415شهربابك(ف)مجتبي- منگلي 1410از تابستان21225288رشت(ف)اديب- صحرانوردثابت قدم 4

51از دوم14435410جيرفت(ف)محمدامين- سيدي مرغكي 1311از آبان26365109مباركهمحمدرضا- رئيسي فرادنبه 5

26از سوم16775291شاهرودابوالفضل- عرب انصاري 1812از مهر28665278شهرري(ف)مريم- شيرجنگ 6

 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 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 18از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 97اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز5 نفر از تابستان سال چهارم و 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان10 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 نفر10:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون23: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 18 تعداد قبول شدگان کانون 5278 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

97کنکور- دانشگاه صنعتي اميرکبير --مهندسي معدن

1443  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3936  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 4362  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 12461 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

45از دوم3616614زنجانعليرضا- خوئيني 138از مهر5666557اصفهانصبا- صادقي نجف ابادي 1

27از سوم3756658كرجامير- بابامحمودي 189از سوم6477189تهراننيكا- شهابي 2

42از دوم1676130تربت جاممحمدمهدي- مظفرتيزابي 9410از دبستان2146576رشتپرنيان- تقي پور 3

35از سوم2166156رامسرپارسا- پهلوان يلي 4811از دوم2396920ساريبهنود- قاسمي ميانائي 4

35از سوم2545916بندر كنگ و چارکمحمد- برنوسي 7512از اول3496943الهيجاناميررضا- رادجو 5

94از راهنمايي3195686شهر قدسحامد- چنگي توتشامي 4613از دوم3547065بابلعلي- اراسته فرد 6

43از دوم3576806سارياشكان- ودادي گرگري 7

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

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 97اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز3  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 11  نفر از دبستان يا راهنمايي ،2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 نفر13:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون42: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 16 تعداد قبول شدگان کانون 6156 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

97کنکور- دانشگاه صنعتي اميرکبير --علوم کامپيوتر

254  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 375  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2286 : (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 آذر20356066چالوساميرحسن- اله دادي 165از آبان26756033تهران(ف)كورش- سهامي 1

19از تابستان22155615كرمانمحمداحسان- نعمتي 386از سوم31476032تهران(ف)امير- صباغ زياراني 2

39از دوم37975914تهرانعلي- وكيلي اذر 3

35از سوم12065596مالردمحمد- يوسفي 237از سوم44135474تهرانتارا- شجري زاده 4

72از اول13605534شهر قدسعلي- گل يارعزيز 8

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون25: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 13 تعداد قبول شدگان کانون 5534 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

97کنکور- محل تحصيل تهران و بندرعباس - دانشگاه صنعتي اميرکبير --مهندسي دريا

2215  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3797  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 12710 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 13از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 97اين 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 دبيرستان6 :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؟ 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي 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 تابستان3765642الوندفاطمه- رضائي 445از دوم5057010قائم شهرعقيق- مريخي 1

43از سوم4435638گنبدعلي- سرايلي 396از سوم10475895رفسنجاناناهيتا- كاشف 2

43از دوم4625951اهرثنا- كرباسيان 287از سوم11166188اهوازهيوا- مقدم 3

57از دوم5565867كردكوينگار- ساورسفلي 8

 نفر9:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون31: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 13 تعداد قبول شدگان کانون 5642 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

97کنکور- دانشگاه صنعتي اميرکبير --مهندسي انرژي

556  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1116  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 6275 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 13از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

3منطقه ي 2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 97اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.در طي سال تحصيلي چهارم به کانون آمده اند  نفر نيز1 نفر از تابستان سال چهارم و 3,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان9 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون17 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 31 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

18از تابستان14426329قزوينمريم- رضائي 494از دوم21325594مشهداحسان- شقائي 1

34از دوم16985976قزويناميرعلي- كوكبي 195از تابستان23215883مشهدمتينه- نجفي 2

16از آبان18865742قزوينرقيه- گونجي 6

12از مهر11065953يزدعلي- ابوالحسن زاده ماهاني 3

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

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

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 97اين 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؟ 

 آزمون14 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 27 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون27: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 9 تعداد قبول شدگان کانون 5742 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

97کنکور- دانشگاه صنعتي اميرکبير --فيزيک

1698  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 5900 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

10از مهر20045587كرجنيما- حق زبان 147از تابستان8186918رشتسيده درسا- وكيل زاده هاتفي 1

16از مهر21705619رودهنعلي- محمدپور 108از آبان9876138سنندجسروش- رضائي 2

14از مهر21805622كرجمريم- كوچكي نژاد 239از تابستان11106359بابلسيدمحمدجواد- هاشمي كروئي 3

22از تابستان23126339قزويندانيال- كاظم لو 2910از سوم16875772قمزهرا- نكونام 4

15از مهر17495958قمعلي- وحيدي مهر 5

18از تابستان7855411تهراننجمه- غفارزاده 5611از دوم19475982زنجانشيرين- محمدي 6

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 15از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 97اين 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 دبيرستان5 :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؟ 

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون21: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 15 تعداد قبول شدگان کانون 5619 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

97کنکور - دانشگاه صنعتي اميرکبير --رياضيات و کاربردها

2170  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 7138 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري
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