
1398طرح ستارگان آزمون وکالت 

کد طرح

ستارگان آزمون 

اصفهانمرکزخراسان1397وکالت 

فارس و 

کهکیلویه

آذربایجان 

مازندرانغربی

اذربایجان 

قملرستانکرمانشاهخوزستانقزوینگلستانشرقی

 تعداد شرکت 

37082187335104686260028023707122516743448207817702190کنندگان

% 80کد یک تا

تخفیف

رتبه های 

 تا 91بعد از

160رتبه

رتبه های 

  840بعد از

1400تا رتبه

رتبه های 

  تا 115بعد از

150رتبه

رتبه های 

  تا 140بعد از

200 رتبه

رتبه های 

  49بعد از  

80تا رتبه

رتبه های  

  تا 70بعد از 

95رتبه

رتبه های 

 تا 70بعد از

100رتبه 

رتبه های 

 تا 21بعد از 

40رتبه 

رتبه های 

  53بعد از 

65تا رتبه  

رتبه های 

 تا 70بعد از

100رتبه 

رتبه های 

  42بعد از  

60تا رتبه 

رتبه های 

 تا 38بعد از 

60رتبه 

رتبه های 

  70بعد از  

85تا رتبه 

% 50کد  دو تا

تخفیف

 161ازرتبه  

250تا رتبه

  1401ازرتبه 

2000تا  رتبه

 151از رتبه 

200تا رتبه

  201ازرتبه  

260تا  رتبه

  تا 81ازرتبه 

110رتبه

 تا 96ازرتبه 

125رتبه 

 101از رتبه  

130تا رتبه  

  41از رتبه  

60تا رتبه 

  66از رتبه 

85تا رتبه 

 101از رتبه  

130تا رتبه  

 61از رتبه  

90تا رتبه  

  61از رتبه  

80تا رتبه 

  86از رتبه  

100تا رتبه  

% 30کد سه تا

تخفیف

 251ازرتبه  

390تا رتبه

 2001ازرتبه 

3500تا رتبه

  201ازرتبه 

270تا رتبه

  261از رتبه 

330تا رتبه

  111ازرتبه 

160تا رتبه

 126از رتبه  

170تا رتبه 

 131از رتبه 

190تا رتبه 

  61از رتبه 

90تا رتبه 

  86از رتبه 

120تا رتبه 

 131از رتبه 

200تا رتبه 

  تا 91ازرتبه 

130رتبه 

 تا 81از رتبه 

110رتبه 

 تا 101ازرتبه 

135رتبه 

ان آن کاسته خواهد شد ی  از می 
ان آن کاسته خواهد شد.این تخفیفات فقط شامل گروه اول و دوم آزمونی است و در گروه های بعدی آزمونی ی  از می 

.این تخفیفات فقط شامل گروه اول و دوم آزمونی است و در گروه های بعدی آزمونی

.این جدول عطف به ما سبق نیم شود.این جدول عطف به ما سبق نیم شود

اسامی کانون های ایران



1398طرح ستارگان آزمون وکالت 

کد طرح

ستارگان آزمون 

اردبیلگیالنکردستان1397وکالت 

مرکزی 

البرزکرمانهمدانزنجانبوشهر(اراک)

چهار محال 

ایالمیزدوبختیاری

 تعداد شرکت 

112924721274515144512651141903431854212488976کنندگان

% 80کد یک تا

تخفیف

رتبه های بعد 

 تا رتبه 32از 

 45

رتبه های بعد 

  تا 56از 

70رتبه  

رتبه های بعد 

  تا رتبه 21از 

35

رتبه های بعد 

 تا رتبه 14از 

25

رتبه های بعد 

  تا 42از 

50رتبه 

رتبه های بعد 

  تا 42از 

50رتبه 

رتبه های بعد 

 تا 35از  

45رتبه 

رتبه های بعد 

  تا 49از 

75رتبه  

رتبه های بعد 

 تا رتبه 77از 

105

رتبه های  

 تا 7بعد از 

16رتبه 

رتبه های بعد 

 تا رتبه 77از 

 95

رتبه های بعد 

 تا رتبه 35از 

 45

% 50کد  دو تا

تخفیف

 تا 46از رتبه 

65رتبه 

  تا 71از رتبه 

100رتبه  

  36از رتبه 

55تا رتبه 

  26از رتبه 

35تا رتبه 

  تا 51از رتبه 

70رتبه  

  تا 51از رتبه 

65رتبه 

 تا 46از رتبه 

60رتبه 

  76از رتبه  

100تا رتبه  

 106از رتبه  

140تا رتبه 

 تا 17از رتبه 

25رتبه 

  96 ازرتبه  

110تا  رتبه  

  46 ازرتبه  

55تا  رتبه  

% 30کد سه تا

تخفیف

  66از رتبه 

90تا رتبه  

 تا 101از رتبه 

140رتبه 

 تا 56از رتبه 

80رتبه  

 36از رتبه  

50تا رتبه 

  تا 71از رتبه 

95رتبه  

 تا 66از رتبه 

85رتبه 

 تا 61از رتبه 

85رتبه  

 تا 101از رتبه 

130رتبه  

 141از رتبه  

200تا رتبه  

  26از رتبه 

35تا رتبه 

  111 ازرتبه  

150تا رتبه 

  56 ازرتبه  

70تا رتبه 

ان آن کاسته خواهد شد ی  از می 
.این تخفیفات فقط شامل گروه اول و دوم آزمونی است و در گروه های بعدی آزمونی

.این جدول عطف به ما سبق نیم شود

اسامی کانون های ایران


