
 

 
 

 پرستاری قبولی رتبه

در  رتبه قبولی پرستاری داوطلبانی که مایل به شرکت در کنکور رشته پرستاری هستند، می توانند با اطالع از

آگاهی از رتبه  سال های گذشته، برنامه ریزی خوبی برای قبولی خودشان در این رشته را داشته باشند. این افراد با

الزم برای رشته پرستاری در دانشگاه آزاد و سراسری می توانند تا از درصدهای الزم برای قبولی در این رشته آگاه 

  .باشدم برای پرستاری دانشگاه آزاد و سراسری با یکدیگر متفاوت میشوند. الزم به ذکر است تا بدانید که رتبه الز

اگر شما هم جز افرادی هستید که می خواهید در رشته پرستاری قبول شوید، بهتر است که ابتدا با رتبه قبولی 

در ادامه  پرستاری و کارنامه های قبولی سال های گذشته، به خوبی آشنا شوید. برای آَنایی با تمامی این موارد،

مقاله با ما همراه باشید. ما در ادامه مقاله هر آن چه که باید در رابطه با رتبه و کارنامه قبولی رشته پرستاری بدانید 

  .را برای شما عزیزان به طور کامل و مفصل بیان خواهیم کرد

  

  

  :اطالعیه

 .آزاد در سال های مختلف متفاوت می باشدرتبه الزم برای رشته پرستاری برای قبولی در دانشگاه های سراسری و 

  

  

 کسب رتبه الزم برای رشته پرستاری

باشد. برنامه ریزی پذیر میکسب رتبه الزم برای رشته پرستاری با توجه به مطالعه دقیق منابع کنکور تجربی امکان

 بنابراین انجام مشاوره .شود تانهای مورد عالقهتواند موجب تمایز و موفقیت شما در رشتهبرای کنکور تجربی می

ترین اصولی است که نیازمند کسب اطالع در رابطه بهترین منابع کنکور تجربی، از مهم و همچنین مطالعه دقیق



 

 
 

متقاضیان عزیز رشته پرستاری توجه داشته باشند که رتبه الزم برای قبولی در رشته پرستاری  .باشیدبا آن می

های سراسری یکسان نخواهد بود و با توجه به ادغام کنکور سراسری و اد و دانشگاههای آزبدون کنکور در دانشگاه

دانشگاه آزاد در هر دانشگاه الزم است از کارنامه های پذیرفته شدگان رشته پرستاری مربوط به هر یک از دانشگاه 

 .ها آگاه شوید

های پردیس خودگردان و دانشگاه آزاد گاهدر ادامه به جدول رتبه الزم برای رشته پرستاری بدون کنکور در دانش

های بدون تأثیر معدل بر کنکور سراسری از جمله مواردی است که برای کلیه داوطلبان در رشته  .خواهیم پرداخت

 به همین دلیل الزم است نسبت به مطالعه دقیق و همچنین .باشدهای مختلف بسیار مهم میکنکور دانشگاه

آمادگی الزم را کسب نمایید. برای آشنایی با تکنیک های تست زنی کنکور، می  های تست زنی کنکورتکنیک

  .تونید مقاله زیر را به خوبی مطالعه کنید

  

  

 . ، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدتکنیک های تست زنی کنکور برای مطالعه مقاله

  

  

 دانشگاه سراسریآخرین رتبه قبولی پرستاری 

 رتبه قبولی پرستاری سراسری

 دانشگاه
رتبه کل 

 سهمیه

سهمیه 

 منطقه
 جنسیت

شهر 

 داوطلب

رتبه در 

 زیرگروه
 کارنامه
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 ۲۸۳۵ دانشگاه علوم پزشکی تهران
منطقه 

 یک
 مشاهده ۲۶۴۱ تهران زن

 ۳۳۱۲ دانشگاه علوم پزشکی کاشان
منطقه 

 یک
 مشاهده ۴۳۷۳ کاشان زن

 ۳۹۴۷ دانشگاه علوم پزشکی تبریز
منطقه 

 یک
 مشاهده ۴۳۴۴ تبریز زن

 ۴۱۱۰ دانشگاه علوم پزشکی ایران
منطقه 

 یک
 مشاهده ۴۳۹۰ تهران زن

 ۸۲۴۲ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
منطقه 

 یک
 مشاهده ۷۷۸۹ سبزوار مرد

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند)محل تحصیل 

 دانشکده پرستاری طبس(
۹۴۷۸ 

منطقه 

 یک
 مشاهده ۸۹۵۲ طبس مرد

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند)محل تحصیل 

 دانشکده پرستاری قائن(
۱۱۰۳۷ 

منطقه 

 یک
 مشاهده ۱۰۴۴۸ قائن زن

 ۱۱۴۹۲ دانشکده علوم پزشکی ساوه
منطقه 

 یک
 مشاهده ۱۰۸۶۲ ساوه زن

 مشاهده ۴۱۵۹ ساری زن منطقه دو ۴۴۴۱ ساری -دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

 مشاهده ۹۲۹۶ یزد زن منطقه دو ۴۶۴۸ دانشگاه علوم پزشکی یزد



 

 
 

 مشاهده ۶۲۷۴ اصفهان مرد منطقه دو ۴۸۵۲ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 مشاهده ۴۷۷۳ تهران مرد منطقه دو ۵۰۹۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران

 مشاهده ۷۵۷۶ گرگان مرد منطقه دو ۸۰۱۶ گرگان -دانشگاه علوم پزشکی گلستان 

 مشاهده ۹۴۲۰ کرج زن منطقه دو ۹۹۷۲ کرج -دانشگاه علوم پزشکی البرز

 مشاهده ۱۳۱۷۵ سیرجان زن منطقه دو ۱۳۹۲۱ دانشکده علوم پزشکی سیرجان

 مشاهده ۲۱۷۷۵ جیرفت مرد منطقه دو ۲۱۵۳۴ دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

 مشاهده ۳۶۴۹ شیراز زن منطقه سه ۳۹۴۶ دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 مشاهده ۴۱۲۷ تبریز زن منطقه سه ۴۴۴۳ دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 مشاهده ۴۴۸۶ تبریز زن منطقه سه ۴۸۱۳ دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 مشاهده ۴۵۶۳ زنجان زن منطقه سه ۴۸۲۱ دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 مشاهده ۴۸۵۷ سنندج زن منطقه سه ۵۲۰۴ سنندج -دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

 مشاهده ۹۷۵۶ گناباد زن منطقه سه ۶۲۲۵ دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 مشاهده ۵۹۳۶ اهواز مرد منطقه سه ۶۳۹۱ اهواز -دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور 

-دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 

بجنورد)محل تحصیل دانشکده پرستاری 

 شیروان(

 مشاهده ۱۰۲۱۶ شیروان زن منطقه سه ۱۱۰۱۰



 

 
 

دانشگاه علوم پزشکی یزد )محل تحصیل 

 دانشکده پرستاری میبد(
 مشاهده ۱۲۲۴۶ میبد زن منطقه سه ۱۳۱۸۹

 مشاهده ۱۲۳۴۸ یزد مرد منطقه سه ۱۳۲۹۵ دانشگاه علوم پزشکی یزد

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر )محل تحصیل 

 پردیس پزشکی چابهار(
 مشاهده ۱۶۲۱۸ چابهار زن منطقه سه ۱۷۵۰۲

  

  

 آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد

 رتبه کشوری دانشگاه محل قبولی سهمیه موثر

 40429 دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران عادی

 37638 دانشگاه علوم پزشکی آزاد کرج عادی

 71645 دانشگاه علوم پزشکی آزاد قاینات % ایثارگری25سهمیه 

 58866 دانشگاه علوم پزشکی آزاد بروجرد عادی

 57659 دانشگاه علوم پزشکی آزاد اراک عادی

 59287 دانشگاه علوم پزشکی آزاد یزد % ایثارگری5سهمیه 

 67471 دانشگاه علوم پزشکی آزاد کرمان عادی



 

 
 

 84245 دانشگاه علوم پزشکی آزاد گلپایگان عادی

 70449 دانشگاه علوم پزشکی آزاد فردوس % ایثارگری25سهمیه 

  

  

  

 . ، بر روی لینک کلیک کنیددرصد دروس برای قبول پرستاری دانشگاه آزاد حداقل برای آشنایی بیشتر با

  

  

 آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه خودگردان

 رتبه کشوری دانشگاه محل قبولی سهمیه موثر

 60382 دانشگاه علوم پزشکی آزاد همدان عادی

 95639 دانشگاه علوم پزشکی آزاد زاهدان عادی

 70163 دانشگاه علوم پزشکی آزاد کرمانشاه عادی

 87435 دانشگاه علوم پزشکی آزاد بندرعباس % ایثارگری5سهمیه 

 75206 دانشگاه علوم پزشکی آزاد بیرجند عادی

 80315 دانشگاه علوم پزشکی آزاد شهرکرد عادی

https://irantahsil.org/%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4/


 

 
 

 71027 دانشگاه علوم پزشکی آزاد بناب عادی

 68829 دانشگاه علوم پزشکی آزاد ارومیه عادی

  

 کارنامه قبولی رشته پرستاری

، بهتر است که با کارنامه قبولی این رشته در سال های گذشته رتبه قبولی پرستاری شما متقاضیان عزیز عالوه بر

نیز آشنا شوید. در واقع، شما با آشنایی با کارنامه قبولی، می توانید رتبه حدودی خود را تخمین زده و به صورت 

زیر حدودی بدانید که در کدام دانشگاه قبول می شوید. کارنامه قبولی رشته پرستاری در مناطق مختل، به شرح 

   :می باشد

  کارنامه قبولی رشته پرستاری سهمیه منطقه یک

 رشته : پرستاری تربت جام 1399سال تحصیلی :

 نوع دوره : روزانه شهر داوطلب : خراسان رضوی

 9020رتبه در سهمیه:  1سهمیه قبولی: منطقه

 8390تراز :  31528رتبه کشوری: 

 درصد نام درس

 58 ادبیات فارسی

 40 عربی

 50 معارف



 

 
 

 29 زبان

 0 زمین شناسی

 18 ریاضیات

 63 زیست شناسی

 62 فیزیک

 49 شیمی

 رشته : پرستاری شهید بهشتی 1398سال تحصیلی :

 نوع دوره : پردیس خودگردان شهر داوطلب : تهران

 6500رتبه در سهمیه:  1سهمیه قبولی: منطقه

 8740تراز :  22000رتبه کشوری: 

 درصد نام درس

 45 ادبیات فارسی

 55 عربی

 59 معارف

 69 زبان



 

 
 

 8 زمین شناسی

 34 ریاضیات

 73 زیست شناسی

 37 فیزیک

 55 شیمی

  

  

 کارنامه قبولی رشته پرستاری سهمیه منطقه دو

 رشته : پرستاری ساوه 1399سال تحصیلی :

 نوع دوره : روزانه شهر داوطلب : ساوه

 14430رتبه در سهمیه:  2سهمیه قبولی: منطقه

 8326تراز :  33910رتبه کشوری: 

 درصد نام درس

 35 ادبیات فارسی

 39 عربی

 71 معارف



 

 
 

 58 زبان

 0 زمین شناسی

 30 ریاضیات

 74 زیست شناسی

 40 فیزیک

 39 شیمی

 رشته : پرستاری زنجان 1400سال تحصیلی :

 نوع دوره : روزانه شهر داوطلب : قزوین

 7115رتبه در سهمیه:  2سهمیه قبولی: منطقه

 9070تراز :  15810رتبه کشوری: 

 درصد نام درس

 56 ادبیات فارسی

 50 عربی

 80 معارف

 65 زبان

 0 زمین شناسی



 

 
 

 50 ریاضیات

 59 زیست شناسی

 58 فیزیک

 60 شیمی

  

  

  

 . ، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدکارنامه قبولی پرستاری جهت آشنایی بیشتر با

  

  

 کارنامه قبولی رشته پرستاری سهمیه منطقه سه

 رشته : پرستاری دزفول 1400سال تحصیلی :

 نوع دوره : روزانه شهر داوطلب : اهواز

 9930رتبه در سهمیه:  3سهمیه قبولی: منطقه

 8250تراز :  35283رتبه کشوری: 

 درصد نام درس
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 40 ادبیات فارسی

 43 عربی

 68 معارف

 45 زبان

 19 زمین شناسی

 10 ریاضیات

 56 زیست شناسی

 27 فیزیک

 65 شیمی

  

  

 رشته : پرستاری ساوه 1399سال تحصیلی :

 نوع دوره : روزانه شهر داوطلب : رباط کریم

 7929رتبه در سهمیه:  3سهمیه قبولی: منطقه

 8470تراز :  29143رتبه کشوری: 



 

 
 

 درصد نام درس

 44 ادبیات فارسی

 55 عربی

 91 معارف

 15 زبان

 3 زمین شناسی

 11 ریاضیات

 70 زیست شناسی

 47 فیزیک

 43 شیمی

  

  

  

 پادکست صوتی مقاله

[audio mp3="https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/05/69.mp3"][/audio] 

 


