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 اسامی کانون های ایران کد طرح

ستارگان آزمون وکالت 

1396 

 کد یک  

 %80تخفیف 

آذربایجان  فارس اصفهان مرکز خراسان

 غربی

اذربایجان  مازندران

 شرقی

کرمانشاه و  خوزستان قزوین گلستان

 ایالم

 لرستان

  های رتبه

  قبل از

105          

    تا   رتبه

150 

 های رتبه

    قبل از

600   

        رتبهتا  

750 

 هایرتبه 

     قبل از

80      

           رتبهتا   

130 

 هایرتبه 

      قبل از

100          

           رتبهتا  

126           

رتبه های 

قبل از          

50             

              رتبهتا 

65 

رتبه های    

قبل از        

60          

      تا  رتبه

75          

رتبه های 

قبل از       

75          

تا رتبه       

100 

رتبه های 

قبل از         

25           

تا رتبه         

40 

رتبه های 

 قبل از     

48           

تا رتبه          

58 

رتبه های 

قبل از          

65           

تا رتبه          

75 

رتبه های     

قبل از              

40              

تا رتبه             

50 

رتبه های قبل 

 از      

 35           

تا رتبه       

40 

  ستارگان آزمون

 1396وکالت

 کد دو    

 %50تخفیف 

ازرتبه  

151       

         رتبهتا 

190  

ازرتبه     

751     

         رتبهتا  

1200 

از رتبه     

131         

            رتبهتا 

180 

ازرتبه        

127          

           رتبهتا  

165 

ازرتبه     

66           

            رتبهتا 

80 

ازرتبه       

76         

تا رتبه       

100 

از رتبه      

101          

تا رتبه        

120 

از رتبه        

41           

تا رتبه         

60 

از رتبه         

59             

تا رتبه         

75 

ازرتبه         

76            

تا رتبه          

90 

از رتبه          

51              

تا رتبه            

70 

از رتبه        

41          

تا رتبه        

55 

ستارگان آزمون 

 1396وکالت

 کد سه   

 %30تخفیف 

ازرتبه    

191         

          رتبهتا 

350 

ازرتبه     

1201     

         رتبهتا 

2200 

ازرتبه       

181         

             رتبه تا

250        

از رتبه       

166          

            رتبهتا 

220 

ازرتبه       

81          

          تا رتبه

95 

از رتبه      

101         

  تا رتبه     

130 

از رتبه       

121         

تا رتبه       

160 

از رتبه         

61             

تا رتبه         

80 

از رتبه         

76            

تا رتبه         

100 

از رتبه        

91            

تا رتبه         

120 

ازرتبه           

71               

تا رتبه           

90 

از رتبه       

56            

تا رتبه       

75 
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 جدول عطف به ماسبق نمی شوداین 

 اسامی کانون های ایران کد طرح

ستارگان آزمون 

  1396وکالت

 کد یک

 %80تخفیف 

مرکزی  اردبیل گیالن کردستان قم

 )اراک(

چهار محال  البرز کرمان همدان زنجان بوشهر

 وبختیاری

 یزد

رتبه های 

قبل از      

10         

تا رتبه     

15 

رتبه های 

    قبل از 

20          

تا رتبه      

30 

رتبه های 

قبل از       

50          

تا رتبه      

57 

رتبه های 

قبل از       

15         

تا رتبه       

25 

رتبه های 

قبل از         

15             

تا رتبه         

25 

رتبه های 

قبل از       

40         

تا رتبه       

47 

رتبه های 

قبل از         

20            

      تا رتبه   

30 

رتبه های 

  قبل از    

15         

تا رتبه       

25 

رتبه های 

قبل از       

60          

تا رتبه      

75 

رتبه های 

قبل از       

80        

تا رتبه       

100 

رتبه های  

قبل از         

14           

تا رتبه         

20 

رتبه های 

قبل از   

70        

تا رتبه      

85 

ستارگان آزمون 

 1396وکالت

 کد دو

 %50تخفیف 

از رتبه    

16        

تا رتبه      

25 

از رتبه       

31          

تا رتبه       

50 

 از رتبه

 58           

تا رتبه      

75 

از رتبه     

26         

تا رتبه       

40 

از رتبه       

26          

تا رتبه          

35 

از رتبه       

48          

تا رتبه      

70 

از رتبه         

31             

تا رتبه         

45 

از رتبه      

26          

تا رتبه       

45 

از رتبه      

76          

تا رتبه      

90 

از رتبه      

101        

تا رتبه      

135 

از رتبه        

21           

    تا رتبه     

30 

ازرتبه     

86        

تا  رتبه    

110 

ستارگان آزمون 

  1396وکالت

 کد سه

 %30تخفیف 

ازرتبه       

26         

تا رتبه     

35 

از رتبه     

51         

تا رتبه      

70 

 از رتبه

 76          

تا رتبه       

100 

از رتبه       

41           

تا رتبه      

60 

از رتبه        

36            

       تا رتبه  

50 

از رتبه     

71          

تا رتبه      

95 

از رتبه        

46            

تا رتبه         

70 

از رتبه       

46          

تا رتبه      

65 

از رتبه     

91          

تا رتبه      

110 

از رتبه      

136        

تا رتبه      

180 

از رتبه         

31            

تا رتبه         

40 

ازرتبه     

111      

تا رتبه     

140 
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