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و تکمیل فرم  1401ریزی کنکور داوطلبانی که مایل به تحصیل در رشته دندانپزشکی پردیس بین الملل هستند، برای برنامه

اطالع یابند و با توجه  1400های قبولی دندانپزشکی پردیس خودگردان در سال انتخاب رشته خود الزم است از نتایج رتبه

تکمیل نمایند.به همین دلیل در این مقاله به آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی پردیس  به آن فرم اینترنتی انتخاب رشته خود را

   .بین الملل و ارائه لیستی از دانشگاه های بین المللی که رشته دندانپزشکی را ارائه می دهند، می پردازیم

  

  

 1401رتبه قبولی دندانپزشکی پردیس بین الملل 
 های امتحانی هر زیرگروه را به، درس1401نام کنکور سراسری ی ثبتار دفترچهدر حال حاضر سازمان سنجش با انتش

به  دهد تا نسبتخواهند در کنکور شرکت کنند قرار میهمراه ضریب هر درس مشخص کرده و در اختیار افرادی که می

 .های خود آگاهانه تصمیم بگیرند و برنامه ریزی مناسبی داشته باشندانتخاب

ای برای داوطلبان که در آن رتبه تراز و درصد کارنامه 1401زاری کنکور و اعالم نتایج اولیه کنکور سراسری بعد از برگ

به تکمیل فرم انتخاب رشته اقدام نماید. داوطلبان شود. هر فرد باید با توجه به جزئیات مندرج در آن نسبت ها منتشر میدرس

های مورد عالقه خود و همچنین رتبه قبولی دندانپزشکی پردیس بندی رشتهلویتالملل برای اومتقاضی رشته دندانپزشکی بین

شدگان سال گذشته را بررسی کرده و بر اساس تراز و رتبه اکتسابی خود فرم خودگردان، باید کارنامه اولیه کنکور پذیرفته

ری در اعالم نتایج نهایی کنکور سراس اینترنتی را در سایت سازمان سنجش تکمیل کنند تا در نهایت بتوانند نتیجه مطلوب

را برای افرادی که  3و  2، 1در منطقه  1400الملل را بدست آورند. در ادامه آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی بین 1401

 .ایممایل به تحصیل در این رشته هستند، قرار داده
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 . بر روی لینک کلیک نمایید شرایط و نحوه پذیرش دانشگاه پردیس خودگردانبرای اطالع از 

  

  

 1در منطقه  1401 – 1400پردیس بین الملل  آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی
رشته دندانپزشکی را وارد کرده  1افرادی که در سال گذشته در فرم انتخاب رشته کنکور سراسری، رتبه محل قبولی منطقه 

ان شده است. در جدول زیر اطالعات مذکور برای متقاضیانی که خواه آوریبودند، جزئیاتی از نمرات و رتبه این افراد جمع

 .ایمپزشکی هستند را آوردهو تحصیل در رشته دندان 1401نام در کنکور سال ثبت

  

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86/
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 2در منطقه  1401 – 1400آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی پردیس بین الملل 

ه سهمیکه باید در زمان تکمیل فرم انتخاب رشته خود به رتبه در سهمیه دقت داشته باشند. از آنجا  1401داوطلبان کنکور  

ترین فاکتورهای این آزمون است، در جدول زیر رتبه و محل قبولی برخی از پذیرفته شدگان در رشته مناطق یکی از مهم

 .را ارائه کرده ایم 2در منطقه  1400دندانپزشکی کنکور 
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 3در منطقه  1401 – 1400آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی پردیس بین الملل 

باید برای انتخاب  3دارای سهمیه منطقه  1401 - 1400الملل رشته تحصیلی دندانپزشکی پردیس بین افراد داوطلب انتخاب

سال گذشته را بررسی کنند. در جدول زیر رتبه محل  3رشته خود کارنامه اولیه سراسری کنکور سراسری داوطلبان منطقه 

 .استدر مناطق ارائه شده  1400شده در رشته دندانپزشکی کنکور  قبولی برخی از افراد پذیرفته
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 اطالعیه

ریزی مناسبی در راستای رسیدن به هدف خود برنامه 1401الملل از شرکت در کنکور سراسری بینتوانند قبل داوطلبان می

 .داشته باشند

  

  

 1401 – 1400مشاوره انتخاب رشته کنکور 
افزار به محاسبه درصد دروس امتحانی و نرم 1401سراسری کنکور   دفترچه سواالت و پاسخنامه افرادی که با مطالعه

کارنامه و حداقل درصد قبولی الزم  1400توانند با بررسی آخرین رتبه قبولی کنکور سراسری تخمین رتبه پرداخته اند، می

 .ها مشاهده کنندها و دورهشانس قبولی خود در سایر رشته 1400برای کنکور 

ها شانس تواند در هر یک از این زیرگروهزیر گروه است و هر داوطلب می 5تجربی دارای  دانید که کنکور سراسریمی

، رتبه تراز وضعیت داوطلب ها در هر یک از زیر 1401خود را آزمایش کند. همزمان با اعالم نتایج اولیه کنکور سال 

برای  1401کنکور سراسری  شود. لذا براساس امکان شرکت در انتخاب رشتههای کنکور تجربی مشخص میگروه

افزار انتخاب رشته کنکور سراسری های سال قبل به نرمشود و متقاضیان با بررسی کارنامهداوطلبان مجاز فراهم می

 .دهای خود بپردازنهای مختلف تخمین زده و بر این اساس به بررسی اولویت انتخابتوانند شانس قبولی خود را در رشتهمی
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تاثیر بسیار زیادی دارد، مشاوران ایران تحصیل با در  1401و تراز اکتسابی در انتخاب رشته کنکور از آنجا که رتبه 

های مندرج در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری اختیار گذاشتن تجربیات و اطالعات خود، با بررسی لیست رشته

 الملل و کسب رتبه قبولی در این رشته هستند را در، می توانند داوطلبانی که مایل به شرکت در رشته دندانپزشکی بین1401

 .انتخاب رشته دقیق همراهی نمایند

  

 

 اطالعیه

متقاضیان دکترایی که تمایل به تحصیل در رشته های این مقطع تحصیلی را دارند می توانند عالوه بر رشته محل های دوره 

مختص به دانشگاه آزاد را  1401انتخاب رشته دکتری دفترچه  شبانه و پردیس خودگردان؛ رشته محل های موجود در

 .وارد نمایند دکتری اولویت بندی نموده و سپس در فرم انتخاب رشته

  

  

 1401 – 1400میزان شهریه پردیس بین الملل 
امکان تحصیل در پردیس بین الملل تنها با پرداخت شهریه وجود دارد. شهریه پردیس خودگردان توسط هیئت امنای هر 

دانشگاه تعیین می شود و از طریق سایت رسمی هر دانشگاه به اطالع داوطلبان می رسد. باید اشاره کرد که هر ساله به 

 .درصد به میزان مبلغ شهریه این دوره افزوده می شود 15الی  10میزان 
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. ین الملل شناخته می شدپردیس خودگردان یک دوره تحصیلی از دوره های دانشگاه دولتی است که قبل تر با نام پردیس ب

پذیرش دانشجو برای این دوره از طریق آزمون صورت می گیرد. پردیس های خودگردان در جهت پذیرش دانشجو در قبال 

دریافت شهریه تأسیس شدند. وزارت علوم تعیین میزان شهریه هر ترم برای هر گروه آزمایشی را بر عهده دانشگاه ها 

 .بررسی عوامل مختلف جدول شهریه را اعالم می کندگذاشته است و هر دانشگاه با 

را دارند، می بایست بعد از ثبت نام و شرکت در آزمون  1401افرادی که قصد تحصیل در مقاطع مختلف بین الملل 

 .سراسری، مجاز به انتخاب رشته در دوره های غیر روزانه شوند

رداخت شهریه برای تحصیل در این دانشگاه اقدام کنند. در ادامه پذیرفته شدگان نهایی پردیس های خودگردان می توانند با پ

 .پرداخته ایم 1401 - 1400به بررسی جدول شهریه پردیس های خودگردان در سال 

  

 1401 – 1400شهریه کاردانی دانشگاه پردیس بین الملل 
دام به پذیرش دانشجو می کنند. اما واحدهای دانشگاهی پردیس بین الملل در مقاطع مختلف کاردانی تا دکتری تخصصی، اق

یکی از مهم ترین شرایط تحصیل در دانشگاه های پردیس خودگردان، پرداخت هزینه الزم بر اساس مصوبه های واحد 

دانشگاهی مورد نظر است. این هزینه به دو صورت شهریه ثابت و شهریه متغیر تعریف می شود. شهریه ثابت، بر اساس 

انشگاه، رشته و مقطع تحصیلی وی تعیین می گردد و در طول سنوات تحصیل محصل، بدون تغییر سال ورود دانشجو به د

 .باقی خواهد ماند

نرخ شهریه متغیر، در هر نیمسال تحصیلی و بر اساس تعداد واحدهای اخذ شده دانشجو و شرایط تحصیل او تعیین می شود. 

زوده می گردد و نمی توان نرخ ثابتی برای آن مشخص کرد. در درصد به میزان این مبلغ اف 15الی  10هر ساله معموال 

ارائه کرده ایم. توجه  1401 – 1400جدول زیر، میزان شهریه مقطع کاردانی واحدهای بین الملل را در سال تحصیلی 

و  وم پایهداشته باشید که ارائه رشته محل های کاردانی دانشگاه های پردیس سراسر کشور، فقط در گروه های آزمایشی عل

 .علوم پزشکی امکان پذیر خواهد بود
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 1401 – 1400شهریه کارشناسی دانشگاه پردیس بین الملل 

کردیم شهریه واحدهای پردیس خودگردان، توسط هیات امنای هر واحد دانشگاهی و به صورت مجزا   همان طور که اشاره

ت دانشگاه، قدمت واحد تحصیلی موردنظر، شرایط اقتصادی تعیین می گردد. به همین دلیل موارد مهمی از جمله امکانا

بر نرخ این شهریه تاثیرگذار خواهد بود. در این بخش شهریه مقطع کارشناسی پیوسته و … منطقه محل احداث دانشگاه و

 .ناپیوسته در اختیار شما قرار داده شده است که برای هر یک از گروه های آزمایشی مختلف، متفاوت خواهد بود
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 1401 – 1400شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه پردیس بین الملل 

برای تمامی گروه های آزمایشی  1401 – 1400رشته محل های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بین الملل در سال تحصیلی 

جاز هستند تا در هر واحد درسی ارائه می گردد و دانشجویان م 32پنجگانه ارائه می شود. در مقطع کارشناسی ارشد حدود 

واحد، این واحدهای درسی را بگذرانند. بدیهی است در صورت افزایش تعداد ترم های  12الی  8نیمسال تحصیلی با اخذ 

تحصیلی، دانشجو باید عالوه بر پرداخت شهریه ثابت، شهریه متغیر واحد های اخذ شده را نیز پرداخت کند. در جدول زیر، 

 .را برای شما آورده ایم 1401 – 1400شد دانشگاه پردیس خودگردان در سال تحصیلی میزان شهریه کارشناسی ار

  

 

  

 1401 – 1400شهریه دکتری دانشگاه پردیس بین الملل 

دانشگاه پردیس خودگردان در مقطع دکتری پیوسته و تخصصی نیز بعضی از رشته ها را ارائه می دهد، اما به این دلیل که 

بین الملل، از بقیه واحد های دانشگاهی بیشتر است، توصیه می شود پس از کسب اطالعات الزم  میزان شهریه دانشگاه

پیرامون میزان شهریه دکتری دانشگاه پردیس خودگردان و اطمینان از تصمیمی که گرفته اید، رشته های این دانشگاه را در 

 .فرم انتخاب رشته خود وارد کنید
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 . روی لینک کلیک نماییدبر  رشته های بدون کنکور پردیس خودگردانبرای آشنایی با 

  

  

 لیست دانشگاه های دندانپزشکی بین الملل
برخی از دانشگاه های علوم پزشکی روزانه در شعبه پردیس خودگردان خود امکان تحصیل در رشته دندانپزشکی را فراهم 

ارند، در دانشگاه پردیس کرده اند. داوطلبانی که با توجه به رتبه کسب کرده خود شانس قبولی در دانشگاه روزانه را ند

 .خودگردان احتمال قبولی بیشتری دارند

دانشگاه پردیس خودگردان مانند دانشگاه روزانه بر اساس رتبه در سهمیه ای که داوطلب در کنکور کسب کرده است، 

 :زیر استپذیرش انجام می دهد. فهرست دانشگاه هایی که سال قبل رشته دندانپزشکی را ارائه داده بودند، به قرار 

 كرج –دانشگاه پردیس خودگردان علوم پزشكي البرز  
 دانشگاه پردیس خودگردان علوم پزشكي زنجان 
 دانشگاه پردیس خودگردان علوم پزشكي اردبیل 
 تهران –دانشگاه پردیس خودگردان علوم پزشكي شهید بهشتي  
 دانشگاه پردیس خودگردان علوم پزشكي ارومیه 
 م پزشكي بیرجنددانشگاه پردیس خودگردان علو 
 دانشگاه پردیس خودگردان علوم پزشكي مشهد 
 اهواز –دانشگاه پردیس خودگردان علوم پزشكي جندي شاپور  
 دانشگاه پردیس خودگردان علوم پزشكي زاهدان 
 دانشگاه پردیس خودگردان علوم پزشكي شیراز 
 دانشگاه پردیس خودگردان علوم پزشكي قزوین 
 پزشكي كرمانشاهدانشگاه پردیس خودگردان علوم  
 سنندج –دانشگاه پردیس خودگردان علوم پزشكي كردستان  
 دانشگاه پردیس خودگردان علوم پزشكي سمنان 
 دانشگاه پردیس خودگردان علوم پزشكي كرمان 
 گرگان –دانشگاه پردیس خودگردان علوم پزشكي گلستان  
 رشت –دانشگاه پردیس خودگردان علوم پزشكي گیالن  
 خودگردان علوم پزشكي بابلدانشگاه پردیس  
 دانشگاه پردیس خودگردان علوم پزشكي یزد 
 دانشگاه پردیس خودگردان علوم پزشكي همدان 
 دانشگاه پردیس خودگردان علوم پزشكي اراك 
 دانشگاه پردیس خودگردان علوم پزشكي بندر عباس 
 ساري –دانشگاه پردیس خودگردان علوم پزشكي مازندران  

  

  

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86/
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 اطالعیه

دارای شرایط خاص از  پزشکی های علوم دانشگاه کنکور، یکی از انتخاب رشته ورتی که داوطلبان در فرمدر ص

می بایست در جلسه  انتخاب رشته کرده باشند، عالوه بر انتخاب را ارتش و ... پزشکی علوم دانشگاه دانشگاه شاهد، جمله

 .باشد، شرکت نمایندها که معموال در انتهای مرداد ماه می  دانشگاه مصاحبه این

  

  

 ظرفیت پذیرش رشته دندانپزشکی پردیس بین الملل
نفر است. دانشگاه هایی که تقاضای  30نفر تا بیش از  5ظرفیت رشته دندانپزشکی در دانشگاه پردیس خودگردان از 

ردیس عزیز که ظرفیت پبیشتری دارند از جمله پردیس شهید بهشتی، ظرفیت پذیرش بیشتری دارند. قابل توجه داوطلبان 

باید منتظر انتشار  1401خودگردان هر ساله تغییر می کند. لذا برای اطالع از ظرفیت دندانپزشکی پردیس خودگردان 

 .دفترچه راهنمای انتخاب رشته باشید

 تفاوت رتبه قبولی دندانپزشکی پردیس خودگردان و روزانه
رشته دندانپزشکی دانشگاه روزانه به نسبت شعبه پردیس خودگردان همان  باید اشاره کرد که رتبه مورد نیاز برای قبولی در

دانشگاه رتبه بهتری است، ولی تفاوت رتبه چندان زیاد نیست. به طور مثال اگر رتبه قبولی رشته دندانپزشکی در دانشگاه 



14 
 

اینگونه نیست که داوطلبی با  پذیرش می شود و 200باشد، در پردیس خودگردان این دانشگاه رتبه  120روزانه شهید بهشتی 

 .رتبه خیلی باال و فقط با پرداخت شهریه زیاد بتواند از دانشگاه پردیس خودگردان پذیرش بگیرد

  

 مزایای تحصیل در پردیس بین الملل
مهمترین مزیت تحصیل در پردیس های خودگردان دانشگاه های وابسته به وزارت علوم این است که پس از فارغ  -۱

التحصیلی، دانشجویان تعهد خدمت ندارند و چنانچه بخواهند از کشور خارج شوند یا در جایی مشغول به کار شوند، نیازی 

به خرید تعهد و مدراک دانشگاهی خود ندارند، زیرا از قبل شهریه را پرداخت کرده اند. بنابراین رتبه قبولی دندانپزشکی 

  .ه ای برای داوطلبان داشته باشدپردیس بین الملل می تواند امتیازات ویژ

)شبانه(، پیام نور، غیرانتفاعی، مجازی، نیمه حضوری و ظرفیت مازاد دانشگاه های وابسته به وزارت  دوره های نوبت دوم

 .علوم هم مثل پردیس خودگردان تعهد خدمت ندارند. تعهد خدمت این دانشگاه ها فقط ویژه دوره روزانه است

خودگردان این است که برخالف دانشجویان دوره روزانه که بخواهند در کنکور سال آینده شرکت مزیت دیگر پردیس  -۲

کنند، باید تا اواخر بهمن ماه حتماً از دانشگاه انصراف دهند تا بتوانند در کنکور شرکت کنند. حتی اگر دانشجوی سال اول 

 .ره روزانه را هم در کنکور سال بعد ندارندروزانه باشند، عالوه بر انصراف اجباریف حق انتخاب رشته های دو

اما پردیس خودگردان و همچنین سایر دوره های غیرروزانه این محدودیت را ندارند و دانشجو بدون انصراف می تواند در 

کنکور شرکت کند. تنها در صورتی که قبول شد می تواند از دانشگاه پردیس انصراف دهد. البته انصراف از پردیس جریمه 

 .ای نقدی نسبتا سنگینی دارد و باید شهریه ثابت ترم های باقی مانده را نیز پرداخت نماییده
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 اطالعیه

شانس قبولی در رشته های روزانه را نداشته باشند می  زمان انتخاب رشته دکتری در صورتی که در دکتری متقاضیان

نه ندارند را انتخاب نمایند. تنها تفاوت بین رشته محل های را که هیچ تفاوتی با رشته های روزا شبانه توانند رشته های

می باشند. لذا، متقاضیان  شبانه در رشته های نوبت دوم و یا شهریه این است که داوطلبان ملزم به پرداخت شبانه روزانه با

 .داخت نمایندمی بایست در زمان ثبت نام هزینه ترم اول را پر شبانه دکترا به محض قبولی در کدرشته محل های

  

  

 اخبار جدید رشته دندانپزشکی

 .توزیع دندانپزشک در کشور متناسب نیست

هزار دندانپزشک در کشور وجود دارد، افزود: از این  42دکتر عباسعلی خادمی با اشاره به این که در حال حاضر بالغ بر 

هزار نفر  2هستند و با پذیرش ساالنه حدود هزار نفر دندانپزشک متخصص  5هزار نفر دندانپزشک عمومی و  37تعداد 

 .دانشجوی دندانپزشکی شاهد رشد سریع و افزایش بی رویه تعداد دندانپزشکان در کشور هستیم

  

 .شودمصوبه افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی پیگیری می
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پزشکی و دندانپزشکی بر اساس  ایمنا، اهمیت افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی با خبرنگار وگوعلی خضریان در گفت

قانون اساسی در راستای وظیفه قانونی خود، مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی  ۹۰قانون، اظهار کرد: کمیسیون اصل 

 .در خصوص افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی را تا اطمینان از حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد

  

 

  

ره آنالین مشاو، آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی پردیس ، به قبولی دندانپزشکی پردیس بین الملل رتجهت اطالع دقیق از 

 با مرکز مشاوره ایران تحصیل تماس بگیرید مشاوره تلفنی کنکور ارشد،  کارشناسی ارشد

 )تماس از استان تهران(  9099075307تماس از سراسر کشور و  9099075307

 شب حتی ایام تعطیل 12صبح الی  8پاسخگویی از  بدون گرفتن کداز طریق تلفن ثابت  تماس

  

  

 خالصه مطالب

و آخرین رتبه های قبولی در سال گذشته پرداختیم.  1401در این مقاله به بررسی رتبه قبولی دندانپزشکی پردیس بین الملل 

افرادی که سال قبل پذیرفته شده اند را  افرادی که قصد ادامه تحصیل در این رشته را دارند، باید کارنامه و درصد دروس

بررسی کنند تا بتوانند انتخاب مناسب تری داشته باشند. از آنجا که داوطلبان در انتخاب رشته صحیح باید از مشاوره 
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تحصیلی مناسب برخوردار باشند، اگر شما داوطلب عزیز در این مسیر نیاز به راهنمایی دارید، می توانید با مشاوران 

 .ما در ایران تحصیل در تماس باشیدمجرب 

  

  

 .کنید کلیکبرای دانلود پی دی اف مقاله 
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