
 

 
 

 پرستاری قبولی کارنامه

رشته پرستاری یکی از رشته های پرطرفدار دانش آموزان زیر گروه تجربی است. ساالنه افراد زیادی برای قبولی 

در رشته پرستاری با یکدیگر به رقابت می پردازند. به علت تقاضای باال برای ورود به این رشته رقابت سختی بین 

این مرحله با موفقیت عبور کنند که به طور دقیق برنامه داوطلبان کنکور تجربی برقرار است. افرادی می توانند از 

ریزی کرده و از هدف خود شناخت باالیی داشته باشند. یکی از ابزارهای کارآمد برای رسم نقشه راه موفقیت، 

بررسی و تحلیل کارنامه های قبولی افراد در سال های گذشته است. با آنالیز کامل این کارنامه ها می توانید به 

عات مفیدی از جمله درصدها و رتبه های مورد نیاز هر منطقه برای قبولی در رشته دلخواه خود دست یابید. اطال

سراسری  کارنامه قبولی پرستاری در این مطلب به بررسی اهمیت تحلیل کارنامه و همچنین ارائه تعداد زیادی

  .و آزاد پرداخته شده است

  

 اهمیت ارزیابی و تحلیل کارنامه قبولی پرستاری

ن اشتغال، جزء رشته پرستاری از جمله رشته های گروه پزشکی است که علی رغم سختی های پیش رو در زما

داوطلبان بسیاری هر ساله در کنکور سراسری  .محبوب ترین رشته های دانشگاهی گروه تجربی به شمار می رود

رقابت سنگینی بر سر ورود به این رشته دانشگاهی دارند. از این جهت داشتن آگاهی و اطالعات کافی در خصوص 

برنامه ریزی مطالعاتی منطقی تر و حساب شده تر نقش  و نتیجه بهبود در  کارنامه قبولی پرستاری می تواند

بسزایی داشته باشد. همچنین پس از اعالم نتایج اولیه، با بررسی اخرین رتبه های قبولی در سال های گذشته، با 

آگاهی بیشتری اقدام به انتخاب رشته اصولی نمایید. در ادامه به بررسی تعداد از کارنامه قبولی پرستاری پرداخته 

  شده است

https://irantahsil.org/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c/


 

 
 

 

  

  

  کارنامه قبولی پرستاری سراسری

رشته پرستاری به عنوان رشته ای محبوب در زیر گروه تجربی شناخته می شود. با بررسی کارنامه قبولی پرستاری 

در ادامه مطلب با بررسی  .و تحلیل دقیق آن، گام بزرگی در جهت رسیدن به اهداف درسی خود برداشته اید

رستاری سراسری در خدمت شما هستیم. کارنامه های ارائه شده در زیر در سه دسته کارنامه قبولی کارنامه قبولی پ

دروس عمومی حذف  1402قرار می گیرند. قابل ذکر است که در کنکور  3و منطقه  2، منطقه 1پرستاری منطقه 

 .شده اند



 

 
 

  

 1کارنامه قبولی پرستاری منطقه 

 فیزیک شیمی شهر دانشگاه رتبه ها
یست ز

 شناسی
 ریاضیات

زمین 

 شناسی
 عربی معارف زبان

ادبیات 

 فارسی

2900 
دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران
 64 65 95 73 15 52 74 73 62 تهران

3200 
دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران
 54 55 92 55 20 64 88 35 63 تبریز

3400 
دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران
 78 74 95 74 15 52 64 36 53 تهران

10200 
دانشگاه علوم پزشکی 

 تربت جام

تربت 

 جام
62 53 54 48 10 36 66 54 48 

10000 
دانشکده علوم پزشکی 

 تربت جام

تربت 

 جام
62 53 54 48 10 37 49 46 37 

 2کارنامه قبولی پرستاری منطقه 

 فیزیک شیمی شهر دانشگاه رتبه ها
زیست 

 شناسی
 ریاضیات

زمین 

 شناسی
 عربی معارف زبان

ادبیات 

 سیفار

19000 

  

دانشکده علوم پزشکی 

 تربت جام
 48 59 64 15 15 38 57 36 52 بابل



 

 
 

17090 
دانشکده علوم پزشکی 

 تربت جام
 52 67 66 35 12 33 53 37 42 کاشمر

16000 
دانشکده علوم پزشکی 

 تربت جام
 35 66 64 65 10 45 48 53 62 بیرجند

13800 
دانشکده علوم پزشکی 

 تربت جام
 28 36 64 37 13 62 48 55 53 قزوین

12000 
دانشکده علوم پزشکی 

 تربت جام

تربت 

 حیدریه
54 28 64 33 47 49 79 35 52 

  

  

 . کلیک کنید شهریه پرستاری دانشگاه آزادبرای اطالع از 

  

  

  

 3کارنامه قبولی پرستاری منطقه 

 فیزیک شیمی شهر دانشگاه رتبه ها
زیست 

 شناسی
 ریاضیات

زمین 

 شناسی
 عربی معارف زبان

ادبیات 

 فارسی

https://irantahsil.org/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF/
https://irantahsil.org/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF/


 

 
 

12600 
دانشگاه علوم پزشکی 

 تربت جام
 52 82 17 13 35 67 16 13 52 زرباخ

12200 
دانشگاه علوم پزشکی 

 تربت جام
 58 62 63 25 16 12 73 36 54 تکاب

10900 
دانشگاه علوم پزشکی 

 تربت جام
 48 63 82 26 19 18 62 35 48 گرگان

9900 
دانشگاه علوم پزشکی 

 تربت جام

تربت 

 جام
62 64 85 27 73 46 75 53 62 

1600 
شکی دانشگاه علوم پز

 تربت جام

تربت 

 جام
65 62 83 26 74 49 72 53 62 

  



 

 
 

 

  

 راهنمای مناطق

 1منطقه 

 



 

 
 

تهران، بخش های 

 مرکزی
 آذربایجان شرقی خراسان رضوی لواسانات تجریش کن

 شیراز اصفهان تبریز مشهد فارس  اصفهان

 2منطقه 

 

 گیالن رستانل خوزستان اردستان ارومیه اردبیل کرج مراغه جلفا بناب

 خوی مازندران زنجان سبزوار قوچان گناباد نیشابور زاهدان سمنان گلستان

 بابلسر قائم شهر بیرجند ساری رامسر چالوس مراغه مرند
شاهین 

 شهر

چهارمحال 

 و بختیاری

 3منطقه 

 

 افراد دارای معلولیت جسمی  مناطق کم برخوردار و محروم



 

 
 

سال آخر تحصیل در دوره متوسطه و یا سال آخر دوره متوسطه خود را در خارج  داوطلبانی که دو سال از سه

 .گذرانده باشند، جزء سهمیه منطقه سه محسوب می شوند

  

  

  

 .کلیک کنیدپرستاری بدون کنکور برای اطالع از شرایط 

  

  

  

 کارنامه قبولی پرستاری بر اساس دانشگاه

 :آورده شده است 1400در جدول زیر کارنامه قبولی پرستاری سال 

 زیرگروه مقطع توضیحات دانشگاه رشته ردیف

آخرین 

رتبه 

 1400سال

   پرستاری 1
پزشکی  دانشگاه علوم

 (تهران )روزانه
   یک کارشناسی  

حدود 

تا  3000

3500 

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


 

 
 

   پرستاری 2

دانشگاه علوم پزشکی 

تهران -شهید بهشتی

 ()روزانه

   یک کارشناسی  

حدود 

تا  3000

3500 

   پرستاری 3

دانشگاه علوم پزشکی 

تهران -شهید بهشتی

 ()روزانه

   یک کارشناسی  

حدود 

تا  3000

3500 

   پرستاری 4
دانشگاه علوم پزشکی 

 (مشهد )روزانه
   یک کارشناسی  

حدود 

تا  3000

3500 

   پرستاری 5
دانشگاه علوم پزشکی 

 (تهران )روزانه -ایران 
   یک کارشناسی  

حدود 

تا  3000

3500 

   پرستاری 6
دانشگاه علوم پزشکی 

 (تبریز )روزانه
   یک کارشناسی  

حدود 

تا  3000

3500 

   پرستاری 7
ه علوم پزشکی دانشگا

 (تهران )روزانه -ایران 
   یک کارشناسی  

حدود 

تا  3000

3500 

   پرستاری 8
دانشگاه علوم پزشکی 

 (اصفهان )روزانه
   یک کارشناسی  

حدود 

تا  3500

4000 



 

 
 

   پرستاری 9
دانشگاه علوم پزشکی 

 (شیراز )روزانه
   یک کارشناسی  

حدود 

تا  3500

4000 

   پرستاری 10
لوم پزشکی دانشگاه ع

 (مشهد )روزانه
   یک کارشناسی  

حدود 

تا  3500

4000 

   پرستاری 11
دانشگاه علوم پزشکی 

 (شیراز )روزانه
   یک کارشناسی  

حدود 

تا  3500

4000 

   پرستاری 12

دانشگاه علوم پزشکی 

رشت  -گیالن 

 ()روزانه

محل -عدم تعهد در ارائه خوابگاه

تحصیل دانشکده پرستاری و مامائی 

 هید بهشتی رشتش

   یک کارشناسی

حدود 

تا  3500

4000 

   پرستاری 13
دانشگاه علوم پزشکی 

 (تبریز )روزانه
   یک کارشناسی  

حدود 

تا  3500

4000 

   پرستاری 14
دانشگاه علوم پزشکی 

 (همدان )روزانه
   یک کارشناسی عدم تعهد در ارائه خوابگاه

حدود 

تا  3500

4000 

   پرستاری 15
علوم پزشکی دانشگاه 

 (ارومیه )روزانه

این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه 

 .خوابگاه به دانشجویان ندارد
   یک کارشناسی

حدود 

تا  4000

4500 



 

 
 

   پرستاری 16
دانشگاه علوم پزشکی 

 (ارومیه )روزانه

این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه 

 .خوابگاه به دانشجویان ندارد
   یک کارشناسی

حدود 

تا  4000

4500 

   پرستاری 17
دانشگاه علوم پزشکی 

 (کرمانشاه )روزانه

دانشگاه هیچگونه تعهدی در قبال 

 .واگذاری خوابگاه به دانشجویان ندارد
   یک کارشناسی

حدود 

تا  4000

4500 

   پرستاری 18
دانشگاه علوم پزشکی 

 (کرج )روزانه -البرز
   یک کارشناسی (خوابگاه مشارکتی)ظرفیت محدود

حدود 

تا  4000

4500 

   پرستاری 19
دانشگاه علوم پزشکی 

 (کرج )روزانه -البرز
   یک کارشناسی (خوابگاه مشارکتی)ظرفیت محدود

حدود 

تا  4000

4500 

   پرستاری 20
دانشگاه علوم پزشکی 

 (قزوین )روزانه
   یک کارشناسی  

حدود 

تا  5000

6000 

   پرستاری 21
دانشگاه علوم پزشکی 

 (بیرجند )روزانه
   یک کارشناسی عدم تعهد در واگذاری خوابگاه

حدود 

تا  5000

6000 

   پرستاری 22
دانشگاه علوم پزشکی 

 (قم )روزانه
   یک کارشناسی  

حدود 

تا  6000

7000 



 

 
 

   پرستاری 23
دانشگاه علوم پزشکی 

 (شاهرود )روزانه
   یک کارشناسی  

حدود 

تا  6000

7000 

   پرستاری 24

دانشگاه علوم پزشکی 

کرمانشاه )محل 

تحصیل دانشکده 

پرستاری سنقر( 

 ()روزانه

دانشگاه هیچگونه تعهدی در قبال 

 .واگذاری خوابگاه به دانشجویان ندارد
   یک کارشناسی

حدود 

تا  6000

7000 

   پرستاری 25

دانشگاه علوم پزشکی 

تبریز)محل تحصیل 

 (شهرستان اهر( )روزانه

   یک کارشناسی  

حدود 

تا  6000

7000 

   پرستاری 26

دانشگاه علوم پزشکی 

رشت )محل  -گیالن

تحصیل دانشکده 

پرستاری و مامایی 

 (لنگرود( )روزانه

   یک کارشناسی عدم تعهد در ارائه خوابگاه

حدود 

تا  6000

7000 

   پرستاری 27
دانشگاه علوم پزشکی 

 (کاشان )روزانه
   یک کارشناسی  

حدود 

تا  6000

7000 



 

 
 

   پرستاری 28
علوم پزشکی  دانشگاه

 (کرمان )روزانه

محل تحصیل دانشکده پرستاری و 

 مامایی رازی
   یک کارشناسی

حدود 

تا  6000

7000 

   پرستاری 29

دانشگاه علوم پزشکی 

 -خراسان شمالی

 (بجنورد )روزانه

دانشگاه تعهدی در قبال ارائه خوابگاه 

محل تحصیل دانشکده پرستاری -ندارد

 و مامایی بجنورد

   کی کارشناسی

حدود 

تا  6000

7000 

   پرستاری 30
دانشگاه علوم پزشکی 

 (شاهرود )روزانه
   یک کارشناسی  

حدود 

تا  6000

7000 

   پرستاری 31

دانشگاه علوم پزشکی 

ارومیه )محل تحصیل 

دانشکده پرستاری 

 (مهاباد( )روزانه

این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه 

ز انتقال ا-خوابگاه به دانشجویان ندارد

دانشکده های اقماری به دانشکده 

 .پرستاری ارومیه ممنوع می باشد

   یک کارشناسی

حدود 

تا  6000

7000 

   پرستاری 32

دانشگاه علوم پزشکی 

ساری )  -مازندران 

محل تحصیل دانشکده 

 (پرستاری آمل( )روزانه

   یک کارشناسی  

حدود 

تا  6000

7000 

   پرستاری 33

دانشگاه علوم پزشکی 

خرم آباد  -ان لرست

 ()روزانه

   یک کارشناسی بدون خوابگاه

حدود 

تا  6000

7000 



 

 
 

   پرستاری 34

دانشگاه علوم پزشکی 

ساری )  -مازندران 

محل تحصیل دانشکده 

پرستاری بهشهر( 

 ()روزانه

   یک کارشناسی  

حدود 

تا  6000

7000 

   پرستاری 35
دانشکده علوم پزشکی 

 (مراغه )روزانه
   یک کارشناسی  

حدود 

تا  6000

7000 

   پرستاری 36
دانشگاه علوم پزشکی 

 (بوشهر )روزانه
   یک کارشناسی  

حدود 

تا  6000

7000 

   پرستاری 37
دانشکده علوم پزشکی 

 (ساوه )روزانه

محدودیت در  -خوابگاه مشارکتی 

 پذیرش
   یک کارشناسی

حدود 

تا  6000

7000 

  



 

 
 

 

  

 خالصه مطلب

در افزایش احتمال قبولی افرادی که قصد دارند در کنکور سراسری شرکت نمایند، بررسی  یک از راهکار های موثر

کارنامه قبولی سال های گذشته است که اطالعات مفیدی را در اختیار داوطلبان قرار می دهد. ساالنه افراد زیادی 

 پرستاری. دارند را  م پزشکیدر کنکور تجربی شرکت می کنند که عده زیادی از آنها قصد قبولی در رشته های علو

کارنامه  کامل بررسی به فوق مقاله در. است تجربی رشته آموزان دانش بین در پرطرفدار های رشته این از یکی نیز

در صورت وجود هرگونه ابهام و یا سوال در  .سراسری و آزاد در مناطق مختلف پرداخته شد قبولی پرستاری

 .وانید با مشاوران آکادمی ایران تحصیل تماس حاصل فرماییدخصوص کارنامه قبولی پرستاری، می ت

  



 

 
 

  

 .کنید کلیکبرای دانلود پی دی اف مطالب این صفحه، 

  

 پادکست صوتی مقاله

[audio mp3="https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/05/68.mp3"][/audio] 

  

 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/09/کارنامه-قبولی-پرستاری.pdf

