
ی قبول حداقل درصد دروس برابا توجه به این که رشته پرستاری در کشور ایران طرفداران بسیاری دارد، این مطلب را به 

اختصاص داده ایم. رشته پرستاری یکی از رشته های علوم پزشکی می باشد که با هدف  1401 پرستاری دانشگاه آزاد

مراقبت از بیماران و سایر افراد ایجاد شده است و با پیشرفت علم و تحصیل، پرستاران نیز نیاز به آموزش و مدرک 

 .تحصیلی معتبر دارند

ش تری برخورد و مراوده بیمار با پرستار می باشد. به همین خاطر ارزش کار پرستار در تقسیم همان طور که می دانید بیی

بندی های آکادمیک با پزشکی هم تراز است. رشته پرستاری جزو رشته هایی محسوب می شود که به منظور قبولی در آن 

عات کافی در زمان انتخاب رشته، به سراغ باید تالش زیادی صورت پذیرد. از این جهت توصیه می کنیم تا با علم و اطال

 .پرستاری بروید

به طور کلی قبولی در رشته پرستاری در دانشگاه آزاد و یا سراسری، یکی از اهداف بزرگ داوطلبان کنکور تجربی به 

رتبه قبولی شمار می آید. از مهم ترین عواملی که در زمان انتخاب رشته دانشگاه آزاد کمک به سزایی خواهد کرد، بررسی 

می باشد. برای این کار الزم  1401و همین طور اطالع داشتن از حداقل درصد دروس برای قبول پرستاری دانشگاه آزاد 

 .است تا اطالعات کارنامه اولیه داوطلبان تجربی و رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد، مورد بررسی قرار بگیرد
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 [caption/]1401درباره حداقل درصد دروس برای قبول پرستاری دانشگاه آزاد 

با در نظر گرفتن این که در کارنامه اولیه کنکور سراسری درصد دروس، رتبه های داوطلب در هر زیر گروه و سایر 

دولتی قرار می گیرد و با مقایسه نمودن این اطالعات با رتبه  اطالعات مفید در اختیار داوطلبان تحصیل در دانشگاه آزاد و

 .اکتسابی، می تواند به راحتی رشته پرستاری را انتخاب نمود

  

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/
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/


 بررسی مواد و ضریب دروس رشته پرستاری

، گروه آزمایشی تجربی می باشد که در این بخش از مطلب به منظور بررسی حداقل 1پرستاری از رشته های زیر گروه 

 :، به آن پرداخته ایم1401صد دروس برای قبول پرستاری دانشگاه آزاد در

 دروس تخصصی

 ضریب نام درس

 0 زمین شناسی

 2 ریاضی

 4 زیست شناسی

 2 فیزیک

 3 شیمی

 ضریب نام درس

 4 زبان و ادبیات فارسی

 2 زبان عربی

 3 فرهنگ و معارف اسالمی

 2 زبان خارجی

 :نکته

  آزاد، تراز در زیر گروه مورد بررسی قرار خواهد گرفتدر پذیرش دانشگاه. 

 در انتخاب رشته دانشگاه آزاد، سهمیه بومی و مناطق دیگر تاثیری نخواهد داشت. 

  

 نمره کل به منظور قبولی در پرستاری دانشگاه آزاد

شد. به طور مثال ، سواالت سخت و آسان در تراز مشخص خواهند 10.000تا  0نمره کل هر درس عددی می باشد بین 

درصد را کسب کرده است، لزوما دانش آموزی قوی به شمار نمی آید. این احتمال وجود دارد که  85داوطلبی که نمره خام 

 .سواالت درسی ساده بوده و این مسئله بر روی تراز تاثیر گذار می باشد

ی شود. یکی از عوامل تاثیر گذار بر روی در واقع در زمان تراز به یکسان سازی ارزش نمره و نرمال سازی پرداخته م

تراز، سطح علمی سایر شرکت کنندگان می باشد. هر چه تعداد پاسخ صحیح به آن درس کم تر باشد، ارزش سوال باال تر 

 .خواهد رفت. تراز و یا نمره کل همان طور که پیش تر گفته شد، معیار پذیرش در دانشگاه آزاد می باشد
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 [caption/]نمره کل به منظور قبولی در رشته پرستاری دانشگاه آزاد

  

 جدول آخرین تراز قبولی پرستاری دانشگاه آزاد

 تراز قبولی نام دانشگاه

 9900 - 8131 واحد پزشکی

 8500 - 8074 واحد کرج

 8000 – 7978 واحد قزوین

 8450 – 7944 واحد مشهد

 8700 – 7945 واحد تبریز

 9900 – 7927 واحد ورامین

 9500 – 7839 واحد استهبان

 8750 – 7810 واحد بابل

 8100 – 7807 واحد تاکستان

 8980 – 7796 واحد قم

 8770 – 7761 واحد سنندج

 8450 – 7751 واحد همدان

 8940 – 7738 واحد کرمانشاه



 8570 – 7732 واحد جهرم

 8560 – 7731 واحد اردبیل

 8420 – 7720 واحد رشت

 8070 – 7712 واحد ارومیه

 8990 – 7695 واحد کازرون

 8380 – 7688 واحد اصفهان

 8240 – 7687 واحد گرگان

 8740 – 7663 واحد الهیجان

 8140 – 7604 واحد تویسرکان

 8760 – 7542 واحد ساوه

 8901 – 7544 واحد ساری

 8750 – 7544 واحد کاشان

 9990 – 7426 واحد زنجان

و همین طور محدوده تراز قبولی در  1401حداقل درصد دروس برای قبول پرستاری دانشگاه آزاد توجه داشته باشید که 

 .می باشد 7100 – 8200این رشته در دانشگاه آزاد، 

  

 1401جدول حداقل درصد دروس برای قبول پرستاری دانشگاه آزاد 

 محدوده درصد نام درس

 40 – 15 ریاضی

 55 – 23 زیست شناسی

 15 – 35 فیزیک

 12 – 50 شیمی

 25 – 75 ادبیات فارسی

 35 – 53 عربی

 25 – 55 دین و زندگی

 7 - 45 زبان انگلیسی

  

 آیا در صورت کسب نکردن درصد های الزم، قبول خواهم شد؟

، نگران شده اید و به این فکر می کنید که 1401پرستاری دانشگاه آزاد شاید پس از بررسی حداقل درصد دروس برای قبول 

با این وجود، امکان قبولی تان وجود دارد یا نه؟! الزم است بدانید که شرایط کنکور هر سال با سال دیگر متفاوت می باشد. 

 .شدبه همین خاطر به درصد های دروس و در نهایت تراز و رتبه قبولی متفاوتی منجر خواهد 
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آیا  

 [caption/]در صورت کسب نکردن درصد های الزم، قبول خواهم شد؟

اما اگر به میزان کافی در زمان آنالیز کارنامه و تجزیه و تحلیل رتبه قبولی تجربه داشته باشی، می توانید نوسانات را پیش 

زمینه با مشاورین   و با توجه به آن، قبولی و یا عدم قبولی خود را مورد بررسی قرار دهید. شما می توانید در این بینی کنید

 .ایران تحصیل در تماس باشید

  

 اگر قبول نشوم به خدمت اعزام خواهم شد؟

ده اید که قبول نخواهید شد و ، اگر به این نتیجه رسی1401با بررسی حداقل درصد دروس برای قبول پرستاری دانشگاه آزاد 

 .نگران اعزام شدن به خدمت سربازی هستید، به شما پیشنهاد می دهیم که از رویا های خود دست نکشید

قطعا راه های دیگری برای ادامه تحصیل در رشته دلخواه شما وجود خواهد داشت. الزم است زمانی که در اختیار دارید را 

 .با از دست دادن زمان، همه چیز به ضرر شما خواهد شد به درستی مدیریت کنید. چرا که

  

 1401رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد 

بیش تر داوطلبان متقاضی انتخاب رشته پرستاری دانشگاه از زمان برنامه ریز برای کنکور تا مرحله انتخاب رشته، به 

آزاد می باشند. دانشگاه آزاد سال گذشته رتبه و تراز  دنبال اطالعاتی در مورد رتبه های قبولی در این رشته در دانشگاه



داوطلبان قبول شده در انتخاب رشته دانشگاه آزاد را منتشر کرده است تا داوطلبان از رتبه خود و همین طور رتبه آخرین 

 .فرد پذیرفته شده اطالعات الزم را به دست آورند
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 [caption/]1401رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد 

  

به طور کلی چند سالی است که نوع پذیرش دانشگاه آزاد تغییر کرده است و داوطلبان در دانشگاه آزاد می توانند مانند 

بولی پرستاری دانشگاه آزاد دانشگاه های سراسری بر اساس رتبه در سهمیه گزینش شوند. در ادامه آخرین رتبه کشوری ق

 :سال گذشته را برای شما درج کرده ایم

  

   رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد

 رتبه کشوری نام دانشگاه

 33219 واحد پزشکی تهران

 35105 واحد کرج

 38187 واحد قزوین

 38516 واحد مشهد

 39311 واحد تبریز



 39913 واحد ورامین

 42921 واحد استهبان

 43902 واحل بابل

 44043 واحد تاکستان

 44467 واحد قم

 45718 واحد سنندج

 45898 واحد همدان

 46513 واحد کرمانشاه

 46831 واحد جهرم

 46767 واحد اردبیل

 47169 واحد رشت

 48088 واحد کازرون

 48310 (واحد اصفهان )خوراسگان

 48384 واحد گرگان

 49317 واحد الهیجان

 50563 تویسرکانواحد 

 50639 واحد ساوه

 51366 واحد ساری

 52409 رستاری / واحد کاشان

 52799 واحد نیشابور

 53820 واحد زنجان

 59378 واحد مهابا

 54654 واحد یاسوج

 54773 واحد تنکابن

 55174 واحد چالوس

 55294 واحد خوی

 55617 واحد مرند

 56550 واحد سبزوار

 57535 واحد سراب

 57659 واحد اراک

 57907 واحد مراغه

 58073 واحد قوچان

 58198 واحد خرم آباد

 58532 واحد سمنان

 58657 واحد آستارا

 58741 واحد آباده

 58866 واحد بروجرد

 58992 واحد بناب



 59287 واحد یزد

 59583 واحد اهواز

 59752 واحد بندر گز

 60092 واحد دهاقان

 60433 واحد فیروزآباد

 60433 واحل خلخال

 60775 واحد علی آباد کتول

 61551 واحد درود

 61898 واحد ارسنجان

 62116 واحد اقلید

 62203 واحد داراب

 62291 واحد بندر عباس

 62553 واحد شاهرود

 63037 واحد زاهدان

 63479 واحد دزفول

 63879 واحد الرستان

 63879 واحد الیگودرز

 65044 واحد پچساران

 65270 واحد نراق

 65361 واحد کلیبر

 65633 واحد بهبهان

 65861 واحد بیرجند

 66409 واحد گناباد

 67471 واحد کرمان

 68780 واحد قائنات

 70449 واحد فردوس

 70689 واحد آبادان

 72099 واحد گنبد کاووس

 72246 واحد مسجد سلیمان

 72541 واحد زرند

 75544 واحد طبس

 77498 واحد سیرجان

 77810 واحد شهر بابک

 78595 واحد ایرانشهر

 84272 واحد گلپایگان

  

 .کلیک کنید و با ما همراه باشید نتایج انتخاب رشته دکتری برای کسب اطالع از

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


  

 دانشگاه آزادبررسی رتبه قبولی ظرفیت خود گردان 

 رتبه قبولی پرستاری ظرفیت خودگردان دانشگاه آزاد

 رتبه کشوری نام دانشگاه

 45251 ظرفیت خودگردان -واحد پزشکي تهران  

 48051 ظرفیت خودگردان -واحد کرج  

 48496 ظرفیت خودگردان -واحد قزوین  

 54375 ظرفیت خودگردان -واحد تاکستان  

 54853 خودگردانظرفیت  -واحد قم  

 55094 ظرفیت خودگردان -واحد همدان   

 55254 ظرفیت خودگردان -واحد بابل   

 55697 ظرفیت خودگردان -واحد ورامین  

 56143 ظرفیت خودگردان -واحد اردبیل  

 58573 ظرفیت خودگردان -واحد الهیجان  

 60049 ظرفیت خودگردان -واحد مشهد  

 61638 خودگردانظرفیت  -واحد ساري  

 62291 ظرفیت خودگردان -واحد ساوه   

 64146 ظرفیت خودگردان -واحد گرگان  

 65451 ظرفیت خودگردان -واحد چالوس  

 65861 ظرفیت خودگردان -واحد زنجان  

 66777 ظرفیت خودگردان -واحد تبریز 

 67.054 ظرفیت خودگردان -واحدکاشان   

 67378 خودگردانظرفیت  -واحد تنکابن  

 68829 ظرفیت خودگردان -واحد ارومیه  

 69778 ظرفیت خودگردان -واحد مرند  

 71027 ظرفیت خودگردان -واحد بناب  

 71076 ظرفیت خودگردان -واحد خوي   

 72050 ظرفیت خودگردان -واحد مراغه  

 72738 ظرفیت خودگردان -واحد کازرون   

 74230 ظرفیت خودگردان -( واحد اصفهان ) خوراسگان  

 74935 ظرفیت خودگردان -واحد علي آبادکتول  

 75087 ظرفیت خودگردان -واحد آستارا   

 75138 ظرفیت خودگردان -واحد خلخال  

 75138 ظرفیت خودگردان -واحد اراک   

 75442 ظرفیت خودگردان -واحد بندرعباس  

 75697 ظرفیت خودگردان -واحد سمنان   

 75697 ظرفیت خودگردان -واحد جهرم   



 75697 ظرفیت خودگردان -واحد سراب  

 77966 ظرفیت خودگردان -واحد استهبان  

 80131 ظرفیت خودگردان -واحد کلیبر  

 80989 ظرفیت خودگردان -واحد شاهرود  

 82181 ظرفیت خودگردان -واحد اهواز  

 83552 ظرفیت خودگردان -واحد دزفول   

 83552 ظرفیت خودگردان -واحد فیروزآباد  

 83607 ظرفیت خودگردان -واحد ارسنجان   

 83828 ظرفیت خودگردان -واحد الرستان  

 83995 ظرفیت خودگردان -واحد یاسوج  

 84272 ظرفیت خودگردان -واحد آبادان  

 88524 ظرفیت خودگردان -واحد اقلید  

 90447 ظرفیت خودگردان -واحد داراب  

 91924 ظرفیت خودگردان -واحد آباده  

 94447 ظرفیت خودگردان -واحد گلپایگان  

  

 خالصه مطلب

آنالیز کارنامه شما دارد که یک به یک   بستگی به رتبه، تراز 1401حداقل درصد دروس برای قبول پرستاری دانشگاه آزاد 

آن ها را در این مطلب توضیح دادیم. توجه داشته باشید که به منظور بررسی دقیق حداقل درصد دروس برای قبول 

 .تماس حاصل نمایید 9099072952، می توانید با شماره 1401پرستاری دانشگاه آزاد 
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 [caption/]1401بررسی حداقل درصد دروس برای قبول پرستاری دانشگاه آزاد 
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