
پزشکی بپردازیم. این آزمون دستیاری تخصصی  رتبه قبولی آزمون دستیاریدر این مقاله قصد بر این است که به آخرین 

پزشکی برای رشته های پزشکی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود. که داوطلب بعد از 

سال دوره تخصصی و رزیدنتی به عنوان متخصص در رشته خود شناخته می شود. رشته های دستیاری  ۴گذراندن 

تخصصی پزشکی شامل، جراحی عمومی، زنان، داخلی، پزشک خانواده، قلب، کودک، عفونی، ارتوپدی، گوش و حلق و 

ر زیاد می باشدمی باشند که تعداد و تنوع این رشته ها بسیا… بینی، بیماری های کلیه و مجازی و .  

۱۵۰برای انتخاب رشته حداقل رتبه در نظر گرفته شده است که این حداقل نمره باید از  باشد. همچنین قابل ذکر  ۶۰۰تا  

انتخاب رشته کنید. بعد از کسب نمرات   نمیتوانید در رشته دستیاری تخصصی پزشکی ۱۵۰است که با نمره کمتر از 

تا بتواند انتخاب خود را انجام دهد. در سال های اخیر قه های خود اطالع داشته باشد مطلوب در اول داوطلب باید از عال

نمره های قبولی در رشته های مختلف دستیاری تغییر کرده است و ما در این مقاله قصد داریم نمره های سال های اخیر در 

   .چند دانشگاه معتبر را مورد بررسی قرار دهیم

ر پایین جنبه راهنمایی داشته و طبیعتا سال بعد نمره و رتبه های قبولی تغییر خواهند یافت. از تمامی مطالب ذکر شده د

آنجایی که ظرفیت پذیرش دستیاری پزشکی بسیار پایین می باشد قبولی در این آزمون بسی مشکل خواهد بود. ظرفیت قبولی 

ر سال های مختلف نیز تغییر می کنددر دانشگاه های مختلف در رشته های مختلف متفاوت است و همچنین د . 

  

از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز   جهت کسب اطالعات بیشتر در رابطه با رتبه قبولی آزمون دستیاری

  .تماس حاصل فرمایید مشاوره ایران تحصیل

 (تماس از استان تهران) 9099072952تماس از سراسر کشور و  9099072952

شب حتی ایام تعطیل 1صبح الی  8تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی از   

  

 آخرین رتبه قبولی آزمون دستیاری 
جدولی در رابطه با رتبه های قبولی دستیاری تخصصی برای رشته های مختلف تهیه شده است. اکثر داوطلبان آزمون 

چشم پزشکی، قلب، رادیولوژی و  رشته اولی که بیشتر انتخاب می کنند، اولویت های اول  ۴دستیاری تخصصی پزشکی 

پدی، گوش و حلق و بینی، اورولوژی، جراحی مغز و همچنین پوست می باشد و در اولویت دوم خود، رشته های ارتو

اعصاب است. و اولویت سوم اکثر داوطلبان، نورولوژی، پاتولوژی، جراحی عمومی، طب فیزیک است و اولویت چهارم، 

قرار دارد. از جمله دانشگاه های پر طرفدار … سایر رشته ها مانند، آسیب شناسی، زنان و زایمان، کودکان، توانبخشی و 

می باشد. آخرین رتبه در برخی از این دانشگاه … ر دستیاری دانشگاه تهران و ایران و شهید بهشتی و اصفهان و شیراز و د

 .ها به شرح زیر می باشد

  

https://irantahsil.org/


 

  

 رتبه قبولی آزمون دستیاری دانشگاه تهران
در مورد رشته دستیاری هم صدق  دانشگاه تهران یکی از محبوب ترین دانشگاه ها در تمامی رشته ها می باشد و این مسئله

 .می کند آخرین رتبه های ورود به دستیاری رشته های پزشکی مختلف به شرح زیر می باشد

 ربته رشته
۴۵۵و  ۴۲۱ رادیولوژی  

۴۲۷و  ۴۱۷ چشم پزشکی  
۴۹۱و  ۴۶۰ پزشکی هسته ای  

۴۲۵و  ۴۰۹ پوست  
۴۷۲و  ۳۶۰ قلب  

  

  

 .روی لینک مربوطه کلیک کنید برای دریافت دفترچه آزمون دستیاری

  

https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c/


  

 رتبه قبولی آزمون دستیاری پزشکی دانشگاه ایران
  

 رتبه های قبولی رشته
 ۴۰۹ رادیولوژی

 ۴۴۵ چشم پزشکی
 ۴۷۶ پزشکی هسته ای

 ۴۲۱ پوست
 ۴۸۰ قلب

 ۴۳۷ داخلی
 ۳۶۹ جراحی عمومی

به باال را کسب کنید  ۴۰۰در یک جمع بندی کلی می توان نتیجه گرفت که برای قبولی در رشته های اولویت اول باید نمره 

باشد تا داوطلب قبول شود و در رشته های اولویت سوم نمره الزمه باید بین  ۶۰۰تا  ۳۹۰و در اولویت دوم حداقل نمره باید 

خوش بینانه ترین نمره ای می باشد که می تواند در یکی از رشته های  ۳۷۰باشد و در رشته های دیگر نمره  ۶۰۰تا  ۳۸۰

ی باید ظرفیت دانشگاه ها را نیز مورد توجه دستیاری قبول شوید. قابل ذکر است که برای تعیین آخرین رتبه قبولی دستیار

قرار دهید. چون ممکن است ظرفیت دانشگاه ها در سال های بعد افزایش پیدا کند و یا برعکس ظرفیت دانشگاهی کاهش 

تغییر پیدا می کند  یابد. در این صورت رتبه و نمره ها . 

  

در نظر داشته باشیم، سال گذشته  ۴۰۰ی که پایه نمره را امسال نمرات به مراتب پایین تر از سال گذشته هستند. در صورت

را داشته است ۴۳۰رتبه  ۴۰۰را داشته، امسال نمره  ۲۵۹رتبه   .۴۰۰نمره  البته مورد قابل توجه این است که در نمرات  .

رتبه  ۳۷۰، امسال نمره ۶۰۰رتبه  ۳۷۰سال گذشته نمره  .باالتر فاصله کمتر و در نمرات پایین تر فاصله بیشتر می باشد

را دارد ۹۰۷ . 

اضافه سهمیه های دستیاری پزشکی که برای هر رشته در نظر گرفته شده است می تواند این تفاضل را کم کند. که در آخر 

در صد تاثیرشان پرداخته ایم به برخی از اضافه سهمیه ها  . 

  

  

 .روی لینک مربوطه کلیک کنید برای اطالع از زمان اعالم نتایج آزمون دستیاری

  

  

ترین نمرهحداقل نمره باالترین رشته در دانشگاه ها و حداقل نمره پایین   

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c/


 رتبه های قبولی رشته
۴۰۲و  ۴۲۷ قلب  

۴۰۱و  ۴۵۵ رادیولوژی  
۴۰۰و  ۴۲۵ پوست   

۴۰۲و  ۴۴۸ چشم   
۳۹۶و  ۴۳۰ ارتوپدی  

  

آخرین شانس در پایین  .رنج نمره دستیاری پزشکی را باید در حالت خوش بینانه ترین تا بدبینانه ترین نمره در نظر بگیرید

ترین دانشگاه در رشته های مختلف به شرح زیر می باشدترین نمره در پایین  .  

۴۲۵تا  ۴۱۵اولویت های اول چشم، رادیولوژی، قلب، پوست ،    
۴۱۵تا  ۴۰۰اولولیت های دوم ارتوپدی ، گوش و حلق، اورولوژی، جراحی اعصاب،    

۴۰۰تا  ۳۸۵اولویت سوم نورولوژی، پاتولوژی، جراحی عمومی، طب فیزیک،    

  

 

  

  

 .روی لینک مربوطه کلیک کنید برای اطالع از شرایط ثبت نام آزمون دستیاری دندانپزشکی

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-98/


  

  

بیماری های قلب و عروق ۴۶آخرین رتبه قبولی دوره دستیاری   

بیماری های قلب و عروق سخت ترین انتخاب برای قبولی دستیاری در آن می باشد، آخرین رتبه قبولی برای دستیاری 

در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت بیماری های قلب و عروق در دانشگاه های مختلف متفاوت می باشد که : 

 رتبه فرد قبول شده نمره فرد قبول شده دانشگاه پذیرفته شده
 175 396 اصفهان

 245 390 اهواز
 152 401 ایران
 176 388 تبریز
 184 338 تهران

 185 392 شهید بهشتی
 52 473 شیراز
 232 318 کرمان
 203 394 گیالن
 133 471 مشهد

 127 431 یزد
 255 395 کرمانشاه
 290 390 مازندران

  

  آخرین رتبه قبولی دستیاری بیماری های پوستی

رتبه قبولی آزمون دستیاری بیماری های پوستی دومین ترجیح افراد برای قبولی در دستیاری آن ها می باشد، آخرین 

های پوستی در دانشگاه های مختلف متفاوت می باشد که در ادامه به بررسی آن ها خواهیم پرداخت بیماری : 

 رتبه نمره دانشگاه
 235 388 گیالن

 319 384 کرمان
 257 390  همدان
 167 399 ایران
 235 392 تبریز

 154 398 شیراز
 319 384 اهواز



 99 412 تهران
 300 385 مشهد

 151 401 شهید بهشتی
 187 397 اصفهان

  

  

  

 

  

 .روی لینک مربوطه کلیک کنید برای اطالع از شرایط دریافت کارت ورود به جلسه آزمون دستیاری

  
  

چشم پزشکی ۴۶حداقل رتبه مورد نیاز دستیاری دوره   

https://irantahsil.org/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c/


رشته تجربی حداقل  ۴۶چشم پزشکی از دیگر رشته های زیرشاخه تجربی می باشد، افراد برای قبولی در دستیاری دوره 

 :رتبه و نمره زیر را دارا باشند

  

 رتبه فرد نمره دانشگاه
 540 430 شهید بهشتی

 21 445 تهران
 142 441 تبریز
 157 400 اهواز
 457 372 مشهد
 73 418 ایران

 126 406  شیراز
 193 396 زاهدان
 83 416 اصفهان

  

  

 آخرین رتبه قبولی دستیاری رشته رادیولوژی

دستیاری رادیولوژی )بنا بر آمار سال های قبل ( به شرح زیر می کمترین رتبه و نمره مورد نیاز برای قبولی در آزمون 

 :باشد

 رشته فرد قبول شده نمره فرد قبول شده دانشگاه
 216 394 گیالن
 22 444 تهران
 247 391 کرمان

 293 393 مازندران
 266 389 اهواز

 73 294 شهید بهشتی
 167 399 اصفهان

 126 406 مشهد
 228 393 کرمانشاه

 300 385 زاهدان
 116 408 تبریز

 99 412 شیراز



 59 427 ایران

  

 حداقل رتبه و نمره الزم برای قبولی در دستیاری رشته گوش و حلق و بینی

برای قبولی در آزمون دستیاری گوش و حلق و بینی بسته به دانشگاه و شهر فرد حداقل باید نمره و رتبه زیر را به دست 

 :بیاورد

فرد نمره دانشگاه  رتبه فرد 
 356 381 تبریز

 319 384 کرمان
 365 380 مشهد

 441 374 شیراز
 319 384  ایران

 300 365 یزد
 464 372 اهواز
 386 378 گیالن

 290 379 شهید بهشتی
 386 378 اصفهان

  

 معرفی سهمیه های رتبه قبولی آزمون دستیاری

زیادی دارد که به شرح زیر می باشد سهمیه های دستیاری پزشکی انواع مختلف و بسیار . 

درصد از ظرفیت کل پذیرش می باشد ۴۰سهمیه آزاد:   . 
درصد  ۸۵درصد از ظرفیت کل پذیرش که دارای شرط کسب حداقل  ۳۰سهمیه دستیاری پزشکی مناطق محروم:  

 .از نمره آخرین فرد قبول شده در سهمیه آزاد می باشد
درصد از نمره آخرین  ۷۰د از کل ظرفیت پذیرش به شرط، حداقل باید درص ۳۰سهمیه رزمندگان و ایثارگران:  

 .فرد قبول شده در سهمیه آزاد را کسب کنند
نکته در مورد این سهمیه، در صورت پر نشدن سهمیه رزمندگان و ایثارگران سهمیه باقی مانده به سهمیه آزاد  

 .اختصاص داده می شود
درصد از نمره آخرین فرد قبول شده در  ۷۰د از سهمیه به شرط کسب درص ۵سهمیه های مازاد: اتباع خارجی در  

 .سهمیه آزاد می باشد
درصد از نمره آخرین فرد قبول شده در سهمیه آزاد امکان پذیر  ۸۰بورسیه نیروهای مسلح: در صورت کسب  

 .است
میه آزاد ممکن درصد از نمره آخرین فرد قبول شده در سه ۹۰سهمیه استعداد های درخشان: در صورت کسب  

 .خواهد بود

  

 منابع سواالت و رتبه قبولی آزمون دستیاری



باشد اجازه انتخاب رشته را  ۶۰۰تا  ۱۵۰سوال چهار گزینه ای می باشد، و داوطلبی که نمره اش از  ۲۰۰این آزمون شامل 

دسته می باشد ۵خواهد داشت. سواالت آزمون دستیاری شامل  . 

عمومیگروه درسی یک: زنان، جراحی    
   گروه درسی دو: داخلی و قلب 

 گروه درسی سوم: کودکان و عفونی 
 گروه درسی چهارم: چشم، رادیولوژی، گوش و حلق و بینی، ارتوپدی، اورولوژی 

 گروه درسی پنجم: نورولوژی، پوست، فارماکولوژی، آسیب شناسی، روانشناسی، اخالق پزشکی 

گروه متفاوت می باشد ۵ضرایب گروه درسی در  . 

  

۱رشته های دستیاری پزشکی زیر گروه آموزشی   

 … طب کاری، پوست، بیماری های قلب و عروق، طب فیزیکی، طب سالمندان و

۲گروه درسی یک ضریب    
۴گروه درسی دو ضریب    

۲گروه درسی سوم ضریب    
۲گروه درسی چهارم ضریب    

۲گروه درسی پنجم ضریب    

  

۲رشته های زیر گروه آموزشی   

بینی، جراحی سر و گردن، زنان و زایمان، چشم پزشکی، جراحی عمومیگوش و حلق و   

۴گروه درسی یک ضریب    
۲گروه درسی دو ضریب    

۲گروه درسی سوم ضریب    
۲گروه درسی چهارم ضریب    

۲گروه درسی پنجم ضریب    

  

  

۳رشته های دستیاری پزشکی زیر گروه آموزشی   

 بیماری های عفونی، پزشکی اجتماعی، کودکان

۲گروه درسی یک ضریب    
۳گروه درسی دو ضریب    

۴گروه درسی سوم ضریب    



۲گروه درسی چهارم ضریب    
۲گروه درسی پنجم ضریب    

  

۴رشته های زیر گروه آموزشی   

 ارتوپدی، رادیولوژی، بیهوشی، پزشکی ورزشی، طب اوژانس، جراحی مغز و اعصاب

۲گروه درسی یک ضریب    
۳گروه درسی دوم ضریب    
۲گروه درسی سوم ضریب    

۲گروه درسی چهارم ضریب    
۲گروه درسی پنجم ضریب    

  

  

 .با ما در ایران تحصیل همراه باشید برای کسب اطالع از منابع آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1400

  

  

۵رشته های دستیاری پزشکی زیر گروه آموزشی   

۲گروه درسی یک ضریب    
۳گروه درسی دوم ضریب    
۲گروه درسی سوم ضریب    

۲گروه درسی چهارم ضریب    
۳گروه درسی پنجم ضریب    

  
 خالصه مطالب

رتبه قبولی آزمون دستیاریحداقل  نسبت به هر رشته و هر دانشگاه متقاوت می باشد که در این مقاله به بررسی آن  

پرداختیم، توجه داشته باشید که این آمار نسبت به سال های مختلف متفاوت و متغیر می باشد و کسب این نمرات و رشته ها 

نمی تواند ضامن قبولی شما باشدصرفا  . 

ضریب گروه های درسی برای هر کدام از زیر گروه های آموزشی متفاوت می باشد و از همین جهت به شما توصیه می 

 کنیم تا قبل از شرکت در آزمون خود نسبت به

  

https://irantahsil.org/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/
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