
  آزاد و ایثارگران سهمیه پذیرش نسبت جدول

  کانون هر نهایی نتایج اعالم و ها کارنامه انتشار بین زمان مدت و

 ۹۳ وکالت آزمون در
پایگاه خبری اختبار تنظیم : سیاوش هوشیار برای انتشار در 

 کانوننام  شماره
 ظرفیت

 اعالم شده

تعداد پذیرفته 

شدگان از سهمیه 

 آزاد

تعداد پذیرفته 

شدگان از سهمیه 

 ایثارگران

 مدت زمان 

اعالم نتیجه 

 نهایی

 توضیحات

۱ 

 مرکز 

شامل استانهای تهران، سمنان، 

یزد، هرمزگان و سیستان و 

 بلوچستان

 روز 10 ؟ ؟ نفر ۱۰۰۰

اسامی هزار نفر بدون تعیین نوع سهمیه 

به عنوان پذیرفته شده نهایی اعالم شده 

 است.  

نفر دیگر بدون تعیین نوع  83اسامی 

به  ۱394مرداد  ۱۱سهمیه، در تاریخ 

 عنوان تکمیل ظرفیت اعالم شد.

 نفر ۱۲۰ آذربایجان شرقی ۲
90 

 +  ؟

1 

 + ؟

 روز  10

 نفر( 91)

 روز  74

 نفر( 23)

 

نفر از سهمیه آزاد و یک نفر  9۰اسامی 

 از سهمیه ایثارگران اعالم شده است. 

 ۲۰نفر دیگر در تاریخ  ۲3اسامی 

اعالم شد  و خبری در  ۱394فروردین 

نفر باقیمانده از ظرفیت اعالم  6مورد 

 شده منتشر نشده است.
 

  روز 12 6 130 نفر ۱36 فارس و کهیلویه و بویراحمد 3

  روز 11 4 126 نفر ۱3۰ اصفهان 4

  روز 7 1 55 نفر ۵6 آذربایجان غربی ۵

 نفر ۷۲ مازندران 6
54 

 + ؟

2 

 + ؟

 روز  14

 نفر( 56)

 ۷۲نفر باقیمانده تا ظرفیت  ۱6در مورد 

کانون مازندران خبری منتشر نفری 

 نشده است.

۷ 
خراسان رضوی، شمالی و 

 جنوبی
 روز 10 2 118 نفر ۱۲۰

  

  روز 11 2 48 نفر ۵۰ گیالن 8

  روز 6 0 75 نفر ۷۵ قزوین 9
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  روز 11 5 145 نفر ۱۵۰ خوزستان ۱۰

  روز 3 5 20 نفر ۲۵ کرمانشاه و ایالم ۱۱

  روز 6 3 32 نفر 3۵ همدان ۱۲

   روز 13 3 17 نفر ۲۰ قم ۱3

 نفر 3۰ کردستان ۱4
22 

 + ؟

2 

 + ؟

 روز  12

 نفر( 24)

 خبری منتشرنفر باقیمانده  6در مورد 

 نشده است. 

  روز 10 0 45 نفر 4۵ گلستان ۱۵

   روز 8 8 42 نفر ۵۰ اردبیل ۱6

 روز 14 ؟ ؟ نفر ۲۵ مرکزی)اراک( ۱۷
نفر بدون تعیین نوع سهمیه  ۲۵اسامی 

به عنوان پذیرفته شده نهایی اعالم شده 

 است. 

  روز 14 5 40 نفر 4۵ بوشهر ۱8

  روز 8 ۰ 3۰ نفر 3۰ زنجان ۱9

 روز 7 ؟ ؟ نفر 4۰ لرستان ۲۰
نفر بدون تعیین نوع سهمیه  4۰اسامی 

به عنوان پذیرفته شده نهایی اعالم شده 

 است. 

   روز 7 18 158 نفر ۱۷6 کرمان ۲۱

  روز 13 3 97 نفر ۱۰۰ البرز ۲۲

 ؟ 30 نفر 4۰ چهار محال و بختیاری ۲3
 روز  11

 نفر( 30)

پذیرفته "فهرست سی نفره تحت عنوان 

اعالم شده است و  "شدگان سهمیه آزاد

در مورد ده نفر باقیمانده توضیحی داده 

 نشده است. 

 

  برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید 

 برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید 

   برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید 
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