
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
زبانمعارفعربی

زمين 

شناسی
ریاضيات

زیست 

شناسی
شيمیفيزیك

15518057745244135229898818898پزشکي1

3850467102217292387798717877دندانپزشکي2

458538645899418881105687726766داروسازي3

152539639214442456696615765فيزيوتراپي 4

13254160864511686616655پرتوشناسيراديولوژي - کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي5

7123761973997675415655شنوايي شناسي 6

163034615126264267676615655علوم آزمايشگاهي 7

122232594128174024676615655هوشبري 8

4290396167323647102682676515655نيمسال اول پرستاري 9

46903559884883617240071694676514645نيمسال دوم پرستاري 10

11202461946200576414634مامايي 11

142229614735475670676515644اتاق عمل 12

10132958004651676615655گفتار درماني 13

10203755846631966010610465614534فناوري اطالعات سالمت14

.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 علوم پزشکي تهران

ممکن است در يک رشته محل بيشتر قبولي ها مربوط به يک يا دو منطقه باشد ,  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 پارسال کمک . نفر باشد آن خانه خالي مي شود5در اين صورت آن خانه خالي است و اگر قبولي هاي منطقه ي ديگر کمتر از 

.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

72از اول437252بجنوردپوريا- احمدي 10455از راهنمايي18161تبريزعرفان- ابادي فرد 1

43از دوم477377اردستانمحمدسينا- ملكي 7356از اول28091تبريزسارا- كمالي زنوزي 2

77از اول497624بابلسرنسيم- حسين زاده 4357از دوم37952مشهدسيدشايان- شجاعي 3

60از دوم517454خوياميرحسين- قاسم بگلو 8458از راهنمايي48160تبريزپريا- وليزاده ايلخچي 4

39از سوم537583شهركردپوريا- بهارلوئي 10659از دبستان68014تبريزصدرا- بهروزيه 5

18از مهر547710سمنانعليرضا- خيرخواهان 8360از راهنمايي77855تبريزاميرحسن- قاسمي 6

44از دوم557388ماليرعليرضا- مشفق 8161از راهنمايي87955تبريزپيام- جنت دوست 7

46از دوم597817زاهدانمحمدرضا- خوشرومعيني 7962از اول97708تبريززينب- سرپرست سيدلر 8

57از دوم607335زنجانمحمد- تيموري 6663از دوم128116تبريزمهدي- پورحسين 9

65از اول617566رشتهمايون- پيشرفت ثابت 2264از تابستان147853تهرانشيرين- شهسوارحقيقي 10

45از دوم647721بندرعباسمحمد- عابد 5765از دوم187580تبريزثناالسادات- پيغمبردوست 11

38از دوم657496اهوازاروين- سرسازي 6166از دوم197805تبريزكيا- صدوقي 12

46از دوم747462كرج(ف)اميرمعين- وفائي 4467از سوم227879اصفهانزهراسادات- سروستاني 13

60از دوم797713اراكدرسا- صالبت 5968از دوم257938تبريزايدا- حيدرزاده 14

39از سوم1107452شهريارمحمدجواد- باغچي 3069از سوم277656اصفهانعلي- مهران زاده 15

42از سوم1357112قمسجاد- سيبويه 2770از سوم297538تهرانملينا- فرشباف نادي 16

16از مهر1377200كرجهادي- محمدي 6471از دوم307819تبريزفرهنگ- رشيدي 17

85از راهنمايي1447327شهر قدس(ف)دانيال- بهارفصل 3672از دوم336880تبريزپارسا- ميرزائي جديدي 18

39از دوم1477187كرجتارا- ازردار 2873از سوم427215مشهدساسان- صالحي نظام ابادي 19

113از دبستان1507460زنجاننگار- قاسملوقيداري 9374از راهنمايي507603تبريزاميرحسن- زمردي عجب شير 20

39از سوم1547521زنجانسيدمحمدمهدي- ال ياسين 9575از راهنمايي517707تهرانمريم- كياني اسيابري 21

48از دوم1637575اراكحميدرضا- طالبي 8476از اول557890تبريزاميرحسين- كارگرجدي ابراهيمي 22

43از سوم1677461سمنانمطهره- حسنيان 3077از سوم617504اصفهانهادي- ناظمي هرندي 23

84از اول1757340اراكمبين- شهرجردي 8078از راهنمايي677405تهرانيكتا- قانع 24

15از تابستان1867445زنجان(ف)حسام- صمصامي 5879از اول716883تهرانسيده زهرا- موسوي جاللي 25

32از سوم1877340اراك(ف)فاطمه زهرا- طالبي 80

44از مهر1906941كرجارش- اربابي 6681از اول18126قوچاناميررضا- براتي 26

105از دبستان1927017زنجانمحمدجواد- بروجردي 3482از دوم38107كرجاميررضا- صدريكتا 27

55از دوم2097613اراكبهينا- لك 9183از راهنمايي47927اروميهعلي- افخمي نيا 28

77از راهنمايي77645اردبيلائلشن- اذرمي اجيرلو 29

45از دوم27835مياندوآبمهدي- طالبي گوزللو 4784از سوم87775قوچانعليرضا- سلطاني خبوشان 30

111از دبستان37849برازجانزهرا- كريمي زاده 12985از راهنمايي97702الهيجانمحمدامين- جوادي 31

39از سوم47437ديواندرهاديب- الماسي 7786از اول107810مرندساجد- شيري طرزم 32

44از سوم57654رامسربهراد- نعمت الهي ثاني 2887از سوم127805قزوينماهان- خاني 33

38از دوم67783كهنوجمحمدرضا- بهمني 4288از سوم137809همدانعلي- بزرگ زاده سندي 34

26از تابستان67392اسفراينعباس- سروري سلطاني 3289از سوم147897اهوازسارينا- زكوي 35

2منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

3منطقه ي 

 نفر138:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون55: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 155 تعداد قبول شدگان کانون 7452 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

97کنکور - دانشگاه علوم پزشکي تهران --پزشکي

22  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 135  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 44  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 142 : (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

114از دبستان87735كوهدشتسروين- ازادبخت 3890از سوم157823اروميهثمين- ملكي 36

65از راهنمايي106815ياسوجاميرحسين- دست پاك 2691از سوم167639آملسيده مائده- حسيني 37

109از دبستان117634اسفراينميترا- قاسمي 7792از اول197796نورارين- فرخنده 38

120از دبستان127789ايذهمحمدمعين- خواجوي 7393از اول207669رشتاميرعلي- پورابراهيمي باوفا 39

47از سوم147850عجب شيرنگين- نجفي 7794از اول217871آملمبين- پيروزخواه 40

59از دوم157487گنبدزهرا- رجبلي 3295از سوم227842اهوازسپهر- دانائيان 41

25از تابستان167622فرديس(ف)عليرضا- موچاني 15596از دبستان237914اراكعليرضا- فراهاني 42

23از تابستان177522ميبدحميدرضا- پورطالبي وراعون 1897از مهر267735زاهداناميررضا- محمودزاده ثاقب 43

53از اول187547قائنسجاد- عباسي 7898از اول277781بيرجندعليرضا- معاضدي 44

58از دوم197484خوافوحيد- مقيمي 2799از سوم287695بروجنالميرا- عالئي فرادنبه 45

91از راهنمايي207656بممحمدرضا- صديقي 55100از دوم297824تربت حيدريهسعيد- محمدي بايزيدي 46

65از اول217127سقزابوبكر- فتوحي 62101از دوم307781تفتمحمدطاها- پهلوان فالحي 47

70از دوم227488پاوهفاطمه- بهشتي زاده 51102از دوم317910اروميهمهراد- زارع قلي نژاد 48

62از دوم617418خدابندهمحمدعرفان- رجبي قيداري 46103از سوم327659اردبيلسيده فاطمه- قنبري 49

34از سوم826872پاكدشتاميرحسين- ولي زاده 76104از اول337448بابلمهدي- حسني اهنگر 50

48از دوم1127208اشتهاردمحمدامين- اسالمي 52105از دوم367869چالوسازاده- انگورج تقوي 51

63از دوم1607197خدابندهمحمدعارف- رجبي قيداري 54106از دوم387777اروميهمحمدمهدي- اقازاده 52

44از سوم2336976ابهر(ف)فروزان- بيگلري 35107از سوم398042نيشابورمحمدمعين- شريعت نيا 53

51از دوم427751يزدرويا- رعيتي شوازي 54

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

 آزمون برنامه 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 155از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

. 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 نيز9 نفر از تابستان سال چهارم و 8,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان109  نفر از دبستان و راهنمايي ،29 :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

19از مهر2286953بابلسر(ف)زينب- مرادي چراتي 7113از دوم957319مشهدزهره- غالمي 1

85از راهنمايي2517562ميانهزهرا- ميرصالحي 1914از مهر1057307تهرانروژين- محمدعلي پور 2

17از مهر2527203گزبرخوار(ف)اميرمحمد- شريفيان جزي 2815از سوم2177272اصفهانرامتين- ولي شريعت پناهي 3

56از دوم2927200دزفولمبينا- كالن پور 16

58از دوم3416844كرجمحمدمهدي- قاسمي 5517از دوم1167273آران و بيدگلفاطمه- قرني 4

40از سوم4486839قم(ف)مريم- كريمي 5418از اول1227495خميني شهرسينا- هليلي 5

70از اول4537212اراك(ف)محمد- مرادي نژاد 3619از سوم1237201كاشانحامد- احترام 6

60از دوم1637102قزويناميرمحمد- عسگري نژاد 7

69از دوم737311جوانرودژينا- نوري 3620از سوم1767523يزدمهسا- عزيزي 8

17از مهر777128تهران(ف)اميررضا- رضائي 7421از راهنمايي1817204آمل(ف)مجتبي- هادي زاده 9

80از دبستان817467اسفراينسحر- اكبري ايرج 6722از دوم1977373بادرودكاشانمحمد- فتحي مقدم 10

102از راهنمايي886766بن(ف)رضا- سليمي بني 2723از سوم2237430قائم شهراميرحسين- رنجبر 11

49از دوم2277330سيرجانعلي- احمدي 12

 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 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. 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 اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 29  نفر از دبستان و راهنمايي ،4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 نفر33:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون44: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 38 تعداد قبول شدگان کانون 7102 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

97کنکور - دانشگاه علوم پزشکي تهران --دندانپزشکي

387  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 292  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 217  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 638 : (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 تابستان6276951فرديس(ف)شادمهر- قرباني 2013از سوم1966228تهرانعسل- شاكري 1

22از تابستان7596855قزوين(ف)حسين- دادور 3314از اول5386826اصفهانعلي محمد- جاللي 2

79از راهنمايي9087027نوشهر(ف)فاطمه- علي زاده بنگر 1715از تابستان6716736تهران(ف)سهيال- طايفه 3

14از آبان9646696مالردمهديه سادات- هاشمي 4216از دوم8056865تبريزاميررضا- ناظميه 4

28از سوم9967136اهوازپرنيان- اميري 1017از مهر8156903تهرانعسل- كريمان 5

21از تابستان11076859لنگرودمعصومه- شفقت رودسري 6218از دوم8576538تبريزعلي- جعفري 6

24از سوم13916575كرمانسيداميرحسين- رباطي 3719از دوم8936359تهران(ف)اميرمسعود- علي همتي 7

38از دوم13956795كاشانسارا- احترام 5220از دوم9947251تهرانسارا- شوري جزه 8

135از راهنمايي18886839ملكان(ف)بهراد- افرين 1721از مهر10996967تهران(ف)نيما- خاتمي 9

90از راهنمايي20456185قزوين(ف)سيده فاطمه- رضوي روحاني 4122از سوم11136316تهرانسيدمحمدمهدي- رئيس زاده 10

53از دوم12106372تبريزامير- اسعدي 11

19از مهر11056547مالرد(ف)دنيا- زالي 23

34از سوم11156598پاكدشتفاطمه- عباسي هاوستيني 4824از دوم4356983يزدسروش- سميعي 12

 نفر27:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون37: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 45 تعداد قبول شدگان کانون 6458 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

97کنکور - دانشگاه علوم پزشکي تهران --داروسازي

1105  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1888  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 994  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 3395 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 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 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. 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 نيز10 نفر از تابستان سال چهارم و 8,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان21  نفر از دبستان و راهنمايي ،6 :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

36از سوم21366392كرجسميرا- ابراهيمي 567از دوم13565917تهران(ف)فاطمه- اكبري فيض ابادي 1

19از مهر22456494جاجرم(ف)محمدامين- مقصودي 168از مهر14446631تهرانپريسا- دهقاني اشكذري 2

31از سوم24566203يزداميرحسين- رهيده 149از مهر15686641اصفهانابوالفضل- كرماني 3

29از سوم24846521كرج(ف)اميرمحمد- قنبري 10

17از مهر15496415كرجفاطمه- فضائلي 4

46از سوم9736795كالچاياميرحسين- رضائي مازوكله پشته 5811از دوم20226902اسالم شهرنگار- اقائي 5

42از دوم13226381گنبدفواد- صيادي 8812از راهنمايي21366610شهريارسارا- عزيزمحمدي 6

 نفر11:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون44: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 15 تعداد قبول شدگان کانون 6392 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي تهران--فيزيوتراپي

2456  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1444  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 5008 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 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 15از 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؟ 

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 نيز4  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 9  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

28از سوم43186555كرج(ف)عرفان- غالمي خشگناب 646از دوم21986639تهران(ف)مريم- طالبي بيدهندي 1

74از اول45116074قم(ف)نرجس- زبيدي 7

17از مهر46946392زنجان(ف)حميدرضا- موسوي 748از اول39705913رودسرمحمدرضا- نصرالهي سالكجاني 2

48از دوم39826254سنندجمتين- رحيمي 3

17از مهر15926427شهر قدس(ف)بهناز- شيرجنگ 369از سوم41926361سنندجفاطمه- محمدي 4

45از دوم42286522خويسبا- جعفرزاده مرندي 5

 نفر9:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون39: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 13 تعداد قبول شدگان کانون 6086 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي تهران--تکنولوژي پرتوشناسي

4511  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 9122 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون16 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 39 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 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؟ 

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

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 نيز3 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان9 :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

63از دوم39976197بابل(ف)فروزان- اقاجان نژاد 393از دوم25566199شيرازحامد- اسمعيلي 1

40از سوم19896401تنكابنعلي- شيرواني 474از دوم39796304بابل(ف)اميرمحمد- بابائيان مقري 2

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون37: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 7 تعداد قبول شدگان کانون 6197 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي تهران--شنوايي شناسي

3997  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 8572 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون14 : (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 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؟ 

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

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 نيز1  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و6 :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

33از سوم39336219كرجزينب- اقائي كلي 167از مهر14486286مشهدسيدامير- اصف اگاه 1

44از سوم39756159نيشابوراميرحسين- عشقي 848از راهنمايي20766604تبريزسينا- موحد 2

19از مهر42676246زنجاناميرحسين- عسگري 219از سوم22936151تهرانمرواريد- ابوئي 3

89از راهنمايي47346326ورامين(ف)محراب- بازياري 3510از سوم26265602تهراننيوشا- جفرودي 4

32از دوم28406601تهران(ف)معين- هدايت 5

19از مهر25285975تهران(ف)ايسان- الماسي زند 11

16از مهر37546440جويبار(ف)معصومه- رضائي 6

 نفر9:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون33: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 16 تعداد قبول شدگان کانون 6151 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي تهران--علوم آزمايشگاهي

4267  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2626  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 9352 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 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 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؟ 

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

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 نيز6 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان7  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

14از تابستان40246055كرجامير- كرمي 155از مهر25695830تهرانمحمدامين- قليزاده 1

63از دوم50026295رضوانشهر(ف)مجيد- سلطاني رزدار 146از مهر28176889تهران(ف)حامد- حسين زاده علوي 2

16از مهر36475941شهريارفاطمه- الچيني 3

17از مهر56585611پاكدشتعلي- ميرزائي 7

78از راهنمايي39526695قزوين(ف)محمدرضا- تاجوك 4

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون31: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 12 تعداد قبول شدگان کانون 5941 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي تهران--هوشبري

4024  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2817  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 10415 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون14 : (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 12از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

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 نيز5 نفر از تابستان سال چهارم و 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان5  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

102از راهنمايي40876310فرخ شهرشادي- رضائي قهفرخي 1218از مهر14655901تهرانپريا- محرم پور 1

32از سوم41356321اسالم شهر(ف)علي- فتحي اذر 1719از مهر22216710تبريز(ف)علي- اژدري 2

20از تابستان41646509سنندج(ف)زانا- صادقي 5920از دوم23595907تهرانرويا- افروزفر 3

39از سوم41706449شهريارسوگند- سرمدي 3121از سوم24786197تهران(ف)سارا- اسمعيل زاده 4

48از اول41866427قزوين(ف)فاطمه- جعفري 2222از تابستان25426099تهرانحميدرضا- رمضاني 5

24از سوم42196547جويبار(ف)سيده شقايق- حسيني زرينكالئي 1223از مهر27676261تهران(ف)الهه- زبردست 6

16از مهر47046492كرجفاطمه- اقاعلي 4324از دوم32365923تهرانسميرا- الياسي اسفروشاني 7

14از تابستان47106304شهريارجواد- طاهرابادي 1225از آذر34286323تهرانسر(ف)هانيه- دستوري 8

28از دوم49386592شهريار(ف)ياسمن- عبدالعلي زاده 26

12از مهر56636048كرجالهام- صفري 5527از اول35346057آمل(ف)نيما- قربان زاده 9

63از اول57696641پاكدشت(ف)صابر- عليكاهي 4228از دوم37576523بهشهرمينو- بشيري گرجي 10

20از سوم38846744كرمانشاه(ف)رويا- محمدي 11

92از راهنمايي17655890اسالم آبادغربمحمدصالح- نظري 11929از راهنمايي39706543سنندج(ف)پريا- ناصري 12

59از اول18306337ياسوجمحمد- بهادرفرد 1730از تابستان39796226قزوينمارال- كريمخاني 13

54از دوم23036314هشتگردمينا- سنبل 8131از اول40166812لنگرودبيتا- اقائي 14

19از مهر23356167شهرري(ف)اميرحسين- مددي 2032از سوم40346571گرگان(ف)سيدامير- پوريا 15

17از مهر26826498شهريار(ف)سعيد- بتي 4133از دوم40515980گناباداحسان- نجاري اول كاخكي 16

57از دوم28166172شهر قدس(ف)محدثه- گل محمدي 5634از راهنمايي40646414اروميه(ف)امين- نعمتي كلقاي 17

 نفر27:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون38: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 42 تعداد قبول شدگان کانون 6167 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

2682  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4710  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3236  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 10640 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون16 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 38 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 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. 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 نيز10 نفر از تابستان سال چهارم و 5,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان23  نفر از دبستان و راهنمايي ،4 :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

16از مهر83485883ساري(ف)بهنام- كريمي 167از مهر49876515تبريز(ف)فروزان- رحيمي 1

23از تابستان91166164اروميهرضا- سعيد 8

123از دبستان30306174اردبيل(ف)اميرحسين- حرمتي ايمچه 2

35از سوم49146289بوكان(ف)فرياد- عثماني 669از راهنمايي37595968اراكزينب- حيدري 3

18از مهر49456457جوانرود(ف)اكو- حسيني 5310از اول39656552رفسنجان(ف)زينب- بازمانده ارتسيراني 4

54از اول57246007بانه(ف)شايان- عبدالقادري 7511از راهنمايي82086558اروميه(ف)اميرمحمد- عباسي گزنق 5

134از راهنمايي61176268گچساران(ف)سهيل- خورشيدي ازاد 3512از دوم83395925اهواز(ف)يگانه- كرمي زاده 6

 نفر12:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون48: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 19 تعداد قبول شدگان کانون 5968 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(ظرفيت مازاد)دانشگاه علوم پزشکي تهران--پرستاري

5724  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 8348  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 4987  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 20316 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون15 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 48 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 19از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از 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 دبيرستان7  نفر از دبستان و راهنمايي ،5 :چند سال کانوني بوده اند؟ 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

82از راهنمايي49456402سنندجارين- زرين تاج 7315از راهنمايي29266274مشهد(ف)الهه- بلوري 1

60از دوم55255988كرجكورش- طاهري 2116از تابستان34326059تهران(ف)محمدرضا- كريمي 2

15از مهر57126349كرجنگين- عسگري 1417از مهر40006131تهران(ف)مريم- سالمي 3

38از سوم57206318شهريار(ف)معصومه- سليمي 1818از آبان40946696تهراننگار- جوادي هوجقان 4

40از سوم61726477اردبيل(ف)امير- سيفي مكارمي 3119از سوم41465986قرچكليال- جاهدي الوچه 5

39از سوم61856124اسالم شهر(ف)فاطمه- بابائي 5320از اول45565919تهران(ف)مرتضي- رشيدي موالن 6

48از دوم63916263ورامينمهدي- عبداللهيان بلوچي 4421از دوم48835753تهرانارش- ابدالي 7

33از سوم50885775تهران(ف)محمد- شيخياني 8

64از اول18766062آذرشهر(ف)اميرحسين- بهشت دوست 22

19از سوم19666167اسالم آبادغربامين- بابائي 3723از سوم43736250رامسرخديجه- اميريان ملك ميان 9

19از مهر21696396رزناميرحسين- عظيمي بيدار 6224از راهنمايي47266219آملكيانا- قديرنيا 10

39از سوم33716073نظرآبادمجيد- زماني 1625از تابستان48296170كرمانشاه(ف)شاهين- حيدري 11

14از مهر33895986هشتگرداميرحسين- صمدي 1926از دوم49126155كرمانشاهاميررضا- كلهري 12

39از سوم40076049شهريارمحمدحسين- براتي 1527از آبان49185883تهرانسيده مرضيه- خادمي طباطبائي 13

30از سوم49306006بابلزينب- نصرالهي هريكندئي 14

 نفر31:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون34: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 46 تعداد قبول شدگان کانون 5988 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

4007  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 6172  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 4883  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 13776 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

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

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 46از 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 نيز11 نفر از تابستان سال چهارم و 4,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان28  نفر از راهنمايي ،3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

ww
w.
ka
no
on
.ir

@success100 fmoeini.ir



شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

21از تابستان48106411شهريارالهه- مرادي 164از مهر26606972تهرانزهرا- دادگرخانيكي 1

30از سوم62006231سيرجان(ف)فائزه- نورمندي پور 125از آبان42916560تهران(ف)زينت السادات- موسوي 2

42از سوم69586247شهر قدس(ف)زينب- زرين 6

26از سوم47106194بندرعباسسارا- مقدم 3

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون24: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 6194 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي تهران--مامايي

6200  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 14645 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

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

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

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 نيز4 نفر از تابستان سال چهارم و 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان4  نفر از راهنمايي ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون13 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 24 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

43از دوم40066346تهران(ف)كيميا- عباسي 125از مهر24136435تهران(ف)پريسا- انصاري 1

18از مهر25086641رودهن(ف)نيلوفر- لطيفي 2

80از اول52836209شهرضامهسا- بهرامي 436از دوم30956603تهران(ف)ارش- صالح نيا 3

12از آذر54046226كاشانسيدعلي- حسينيه 167از آبان33286022تهرانسينا- بختياري 4

31از سوم54866147همدان(ف)پوريا- سلطاني نيا 8

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون29: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 14 تعداد قبول شدگان کانون 6147 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي تهران--اتاق عمل

5670  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3547  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 13324 : (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 14از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

1منطقه 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 نيز8  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و6 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون15 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 29 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

ww
w.
ka
no
on
.ir

@success100 fmoeini.ir



شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

43از سوم57125800جويبارمهسا- مرادي كالريجاني 174از تابستان27066541تهران(ف)خاطره- محمودي 1

52از دوم28016578پارس آباد مغان(ف)شيما- نورافكن 375از سوم42886634كرجياسمين- مالزينل 2

47از سوم46516620بابل(ف)سارا- عباسي فيروزجاه 3

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون29: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 5800 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي تهران--گفتاردرماني

4651  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 12424 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون16 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 29 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 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 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 2,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان6 :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

61از راهنمايي72745786گنبد(ف)عاطفه- كياني 185از مهر66315795تهرانعرفان- ازاد 1

44از اول76615584گچساران(ف)ياسين- رحماني 6

14از تابستان106105231بندرتركمنپرنيا- شادكام 347از سوم66905864شاهرودزهرا- مصاحبه 2

74از راهنمايي112105324تنكابن(ف)محمدجاويد- گيل اميررودي 328از سوم96606048قائم شهرمحمدامين- فوالدي قادي 3

32از دوم102716284يزدسيدمحمدرضا- هاشمي نژاد 4

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون40: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 5584 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

10610  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 9660  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 6631  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 29704 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

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

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

3منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 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 1,   نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان4  نفر از راهنمايي ،3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون13 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 40 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 
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