
رشته پروتز دندان این روزها میان داوطلبان علوم تجربی طرفداران بسیاری پیدا کرده است و به دلیل افزایش 

تقاضا و محدودیت ظرفیت دانشگاه های سراسری، رقابت تنگاتنگی را میان عالقه مندان خود پدید آورده است. 

شود اما در صورت قبولی شگاه ها نیز تدریس میالبته این رشته نه تنها در دانشگاههای سراسری بلکه در سایر دان

در دانشگاه های شهریه پرداز فرد دانشجو در قبال تحصیل خود موظف به پرداخت شهریه خواهد بود. بنابراین در 

رتبه الزم برای رشته پروتز این مقاله قصد داریم با تحلیل کارنامه پذیرفته شدگان این رشته به بررسی حداقل 

را برای عالقمندان به  رتبه قبولی پروتز دندان شهید بهشتییه مناطق مختلف بپردازیم و نیز در سهم دندان

پذیرش در این دانشگاه شرح دهیم. امیدواریم متقاضیان قبولی در این رشته پس از مطالعه این مقاله با اطالعات 

 .کامل و جامع برای دستیابی به هدف خود برنامه ریزی کرده و گام بردارند

 طالعیه ا

فارغ التحصیالن این رشته می توانند به صورت فردی البراتوار تاسیس نمایند یا در کلینیک های دندانپزشکی 

 .فعالیت کنند

 معرفی سهمیه مناطق کشور

کشور ایران از نظر دسترسی به امکانات آموزشی و رفاهی به سه منطقه تقسیم می شود و قرار گرفتن در هر یک 

تأثیر بسزایی در رتبه قبولی کنکور سراسری می گذارد. این مناطق طبق سه سال آخر تحصیل از این منطقه ها 

داوطلب مشخص شده و هر چقدر از سهمیه منطقه یک به سمت منطقه سه حرکت کنیم از میزان امکانات آموزشی 

 .شودو رفاهی کاسته می

 سهمیه منطقه یک

 .ان منطقه یک به حساب می آیندمناطق بخش های مرکزی مانند تهران، مشهد و اصفه

 سهمیه منطقه دو

 .مراکز استان ها، شهرها و شهرستانها جزء سهمیه منطقه دو هستند

 سهمیه منطقه سه

شهرهای کوچک که از نظر دسترسی به امکانات رفاهی و آموزشی محروم واقع شده اند در منطقه سه جای 

 .میگیرند



  

 .کلیک کنید تاثیر سهمیه در کنکور سراسریبرای مشاهده اطالعات بیشتر در مورد 

  

[caption id="attachment_114057" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]رشته پروتز دندان

 حداقل رتبه الزم برای رشته پروتز دندان

بسیاری از داوطلبان کنکور سراسری برای برنامه ریزی بهتر در مطالعه دروس، کارنامه پذیرفته شدگان را مورد 

خود استفاده می کنند. همچنین با مقایسه رتبه  دهند و از کارنامه این افراد به عنوان نقشه راهبررسی قرار می

آمده خود با رتبه های موجود در این کارنامه ها به درک بهتری از شرایط خود میرسند. بنابراین کارنامه دستبه

آوری کردیم که هر یک از آنها در قبولی رشته پروتز دندان را در سال های اخیر و سهمیه مناطق مختلف جمع

 .بل مشاهده هستندجداول زیر قا

 

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


 اطالعیه

درصد های قبولی رشته پروتز دندان در سال گذشته منبع مناسبی برای مطلع شدن از محدوده درصد های 

ها و جامعه آماری شرکت کنندگان در هر دوره ل آینده است اما ظرفیت رشته محلقبولی این رشته در سا

شوند. متفاوت میباشد و درصدهای ذکر شده در کارنامه های این مقاله تنها به عنوان نقشه راه در نظر گرفته می

ت درصدهای و قبولی قطعی در این رشته می بایس رتبه الزم برای رشته پروتز دندانبنابراین برای کسب 

 .درصد بیشتر از کارنامه قرار داده شده باشد ۱۰شما در هر درس حداقل 

 2کارنامه قبولی رتبه الزم برای رشته پروتز دندان سراسری و حداقل درصدها در سهمیه منطقه 

 ریدر ز رتبه

 کیگروه 

محل 

 سکونت

دانشگاه محل 

 یقبول

 اتیادب

 یفارس

زبان 

 یعرب

و  نید

 یزندگ

 زبان

 یخارج

 نیزم

 یشناس

 ستیز ریاضیات

 یشناس

 یمیش کیزیف

دانشگاه علوم  گناباد 2257

 گناباد یپزشک

57.4 85.4 ۱۰۰ 56 ۰ 36.7 78 56.7 62.8 

دانشگاه علوم  رفسنجان 23۱4

 رفسنجان یپزشک

49.4 62.7 66.7 62.7 ۰ 64.5 79.4 78.9 75.5 

دانشگاه علوم  دزفول 2355

 دزفول یپزشک

8۰ 85.4 89.4 5۰.7 4 45.6 76 63.4 5۰ 

دانشگاه علوم  بندرعباس 2396

 بندرعباس یپزشک

52 6۰ 77.4 69.4 24 57.8 82 68.9 7۱.5 

دانشگاه علوم  زاهدان 2789

 زاهدان یپزشک

42.7 6۰ 74.7 5۰.7 ۱2 54.5 8۰.7 6۰ 82.4 

 

 1کارنامه قبولی رتبه الزم برای رشته پروتز دندان سراسری و حداقل درصدها در سهمیه منطقه 
 ریدر ز رتبه

 کیگروه 

محل 

 سکونت

دانشگاه محل 

 یقبول

 اتیادب

 یفارس

زبان 

 یعرب

و  نید

 یزندگ

زبان 

 یخارج

 نیزم

 یشناس

 ستیز ریاضیات

 یشناس

 یمیش کیزیف

نشگاه علوم دا رفسنجان 243۰

 رفسنجان یپزشک

53.4 4۰ 94.7 78.7 ۰ 3۰ 74.7 62.3 64.8 

دانشگاه علوم  گناباد 2473

 گناباد یپزشک

54.7 84 84 46.7 ۰ 5۰ 7۱.4 7۱.2 56.2 

احمد  ریبو 2479

 ( اسوجی) 

دانشگاه علوم 

 اسوجی یپزشک

53.4 69.4 58.7 84 ۱.3- 68.9 76 73.4 54.3 

 دانشگاه علوم رفسنجان 2488

 رفسنجان یپزشک

53.4 48 82.7 46.7 ۰ 45.6 78 64.5 59.9 

دانشگاه علوم  بندرعباس 2533

 بندرعباس یپزشک

38.7 73.4 8۰ 65.4 ۰ 42.3 89.4 55.6 5۰ 

 

 



 

 اطالعیه

وند، جامعه آماری این منطقه نسبت با توجه به آنکه بسیاری از داوطلبان جزء سهمیه منطقه دو محسوب می ش

 .به مناطق یک و سه گسترده تر می باشد و رقابت در آن بیشتر خواهد بود

  

 3کارنامه قبولی رتبه الزم برای رشته پروتز دندان سراسری و حداقل درصدها در سهمیه منطقه 

 ریدر ز رتبه

 کیگروه 

محل 

 سکونت

دانشگاه محل 

 یقبول

 اتیادب

 یفارس

زبان 

 یعرب

و  نید

 یزندگ

زبان 

 یخارج

 نیزم

 یشناس

 ستیز ریاضیات

 یشناس

 یمیش کیزیف

دانشگاه علوم  کاشان ۱۱97

 کاشان یپزشک

52 62.7 9۰.7 62.7 8 5۱.2 75.4 66.7 78.5 

دانشگاه علوم  زاهدان ۱33۰

 زاهدان یپزشک

58.7 53.4 84 22.7 2۱.4 53.4 84 62.3 67.7 

دانشگاه علوم  اراک ۱4۱3

 اراک یپزشک

5۰.7 53.4 8۰ 89.4 ۰ 3۰ 86.7 7۰ 59.9 

دانشگاه علوم  شاهرود ۱49۱

 شاهرود یپزشک

52 6۰ 6۰ 58.7 ۰ 63.4 7۰.7 77.8 79.5 

دانشگاه علوم  بم ۱748

 بم یپزشک

49.4 6۰ 76 52 8 47.8 84 48.9 69.7 

  

 اطالعیه

دندان سهمیه منطقه سه به دلیل قرار از مقایسه جداول فوق درمی یابیم رتبه افراد پذیرفته شده در رشته پروتز 

 .گیری این افراد در مناطقی که امکانات محدود آموزشی دارند از درصد سهمیه منطقه یک و دو کمتر است

 

  بررسی آخرین رتبه و محل قبولی داوطلبان در سهمیه مناطق کشوری

 .ر قابل مشاهده هستندآخرین رتبه و محل قبولی داوطلبان در سهمیه مناطق کشوری در جدول های زی

  



 ۱در منطقه  یسراسر یپروتز دندان رشته یرتبه قبول نیآخر

 یدانشگاه محل قبول محل سکونت کیگروه  ریدر ز رتبه

 یدبهشتیشه یدانشگاه علوم پزشک اصفهان 6999

 (خودگردان سیپرد) تهران

 

 2در منطقه  یسراسر یپروتز دندان رشته یرتبه قبول نیآخر

 یدانشگاه محل قبول محل سکونت کیگروه  ریدر ز رتبه

 سبزوار یدانشگاه علوم پزشک سبزوار 4493

 

 3در منطقه  یسراسر یپروتز دندان رشته یرتبه قبول نیآخر

 یدانشگاه محل قبول محل سکونت کیگروه  ریدر ز رتبه

 اصفهان یدانشگاه علوم پزشک اصفهان 3437

  



[caption id="attachment_114058" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]رتبه قبولی پروتز دندان شهید بهشتی

 رتبه قبولی پروتز دندان شهید بهشتی

در شهر تهران  ۱338ه، در سال دانشگاه شهید بهشتی که رتبه ششمین دانشگاه کشور را به خود اختصاص داد

تاسیس شده است و در سه نوبت روزانه، شبانه و مجازی دانشجو می پذیرد. مقاطع تحصیلی این دانشگاه 

پژوهشکده  ۱6پردیس و 3دانشکده،  ۱9کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری هستند. این مرکز علمی آموزشی 

دهد و تاکنون مقاالت بسیاری از دانشجویان آن در ژورنال ر میو مرکز مطالعاتی در اختیار دانشجویان خود قرا

از آنجا که بسیاری از داوطلبان کنکور سراسری آرزوی قبولی در  .المللی به ثبت رسیده استهای داخلی و بین

ان این دانشگاه را دارند در ادامه حداقل درصدهای الزم برای قبولی پروتز دندان شهید بهشتی را برای شما عزیز

  .شرح می دهیم

 

 

 



 ۱منطقه  هیدر سهمقبولی این رشته در دانشگاه شهید بهشتی  یالزم برا هایحداقل درصدو  یقبول کارنامه

محل 

 سکونت

 اتیادب

 یفارس

زبان 

 یعرب

و  نید

 یزندگ

زبان 

 یخارج

 نیزم

 یشناس

 ستیز ریاضیات

 یشناس

رتبه  یمیش کیزیف

 ۱منطقه 

رتبه 

 کشوری

 24488 6999 38.9 5۰ 59 4 ۱۱ 63 47 8۱ 6۰ گرگان

 

 2منطقه  هیدر سهمقبولی این رشته در دانشگاه شهید بهشتی  یالزم برا هایحداقل درصدو  یقبول کارنامه

محل 

 سکونت

 اتیادب

 یفارس

زبان 

 یعرب

و  نید

 یزندگ

زبان 

 یخارج

 نیزم

 یشناس

 ستیز ریاضیات

 یشناس

رتبه  یمیش کیزیف

 2منطقه 

رتبه 

 کشوری

 8۱9865 93۱9 34 4۱ 57 44.3 ۰ 3۱ 63 79 48 گیالن

 

 3منطقه  هیدر سهمقبولی این رشته در دانشگاه شهید بهشتی  یالزم برا هایحداقل درصدو  یقبول کارنامه

محل 

 سکونت

 اتیادب

 یفارس

زبان 

 یعرب

و  نید

 یزندگ

زبان 

 یخارج

 نیزم

 یشناس

 ستیز ریاضیات

 یشناس

رتبه  یمیش کیزیف

 3منطقه 

رتبه 

 کشوری

 34262 9688 ۱۱ 42 4۱ 39 ۰ 2۱ 34 32 4۰ تاکستان

 طالعیها

در صورت داشتن سوابق تحصیلی عالی و معدل دیپلم قابل قبول امکان ثبت نام بدون کنکور در این رشته وجود 

 .دارد

 بررسی آخرین رتبه قبولی در دانشگاه شهید بهشتی

 .یر نشان می دهیمآخرین رتبه قبولی پروتز دندان شهید بهشتی برای سهمیه های کشوری را در جدول های ز

 ۱در منطقه  دانشگاه شهید بهشتی یپروتز دندان کاردانی تکنسین یرتبه قبول نیآخر

 یدانشگاه محل قبول محل سکونت کیگروه  ریدر ز رتبه

 یدبهشتیشه یدانشگاه علوم پزشک اصفهان 6999

 (خودگردان سیپرد) تهران

 

 

 



 2در منطقه  دانشگاه شهید بهشتی یپروتز دندان کاردانی تکنسین یرتبه قبول نیآخر

 یدانشگاه محل قبول محل سکونت کیگروه  ریدر ز رتبه

 یدبهشتیشه یدانشگاه علوم پزشک گیالن 93۱9

 (خودگردان سیپرد) تهران

 

 3در منطقه  دانشگاه شهید بهشتی یپروتز دندان کاردانی تکنسین یرتبه قبول نیآخر

 یدانشگاه محل قبول محل سکونت کیگروه  ریدر ز رتبه

 یدبهشتیشه یدانشگاه علوم پزشک قزوین 9688

 (خودگردان سیپرد) تهران

 

 .کلیک کنید رشته دستیاری دندانپزشکیبرای مشاهده اطالعات بیشتر در مورد 

 بررسی ادامه تحصیل در رشته پروتز دندان

به بعد تحصیل در مقطع  ۱398در گذشته این رشته تنها در مقطع کاردانی ارائه می شده است اما از سال 

کان پذیر شده است. البته در کشور عزیز ما ایران امکان ادامه تحصیل در کارشناسی و حتی مقاطع باالتر از آن ام

این رشته تا مقطع کارشناسی میسر می باشد و هنوز هیچ گرایشی از آن برای مقاطع باالتر از کارشناسی تعریف 

مجموع  .نشده است اما با توجه به نیاز جامعه آینده شغلی خوبی برای فارغ التحصیالن آن پیش بینی میشود

واحد  84واحد آن درس عمومی و  22میباشد که  ۱3۰واحدهای درسی در مقطع کارشناسی این رشته نیز عدد 

 .دروس تخصصی هستند

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%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-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%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-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/


[caption id="attachment_114059" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]حداقل رتبه قبولی پروتز دندان

  

 .کلیک کنید دانشگاه آزاد بدون کنکوررشته پروتز دندان  برای مشاهده اطالعات بیشتر در مورد

 نتیجه گیری

توانند به رشته پروتز دندان یکی از زیرشاخه های گروه آزمایشی علوم تجربی است که فارغ التحصیالن آن می

صورت فردی البراتوار تاسیس نمایند یا در کلینیک های دندانپزشکی در زمینه ساخت دندان های مصنوعی، 

ارتودنسی، پروتزهای ثابت و متحرک و غیره فعالیت کنند و به احیای دندان ها بپردازند. در  ساخت ابزار و وسایل

التحصیالن این رشته تکمیل کردن فعالیت های دندانپزشکان است. به همین حقیقت می توان گفت کار اصلی فارغ

زایش تقاضا و محدودیت ظرفیت کند و به خاطر افدلیل این رشته کاربردی روز به روز طرفداران بیشتری پیدا می

دانشگاه های سراسری رقابت تنگاتنگی را میان عالقه مندان خود پدید می آورد. البته این رشته نه تنها در دانشگاه 

شود اما در صورت قبولی در دانشگاه های غیر روزانه فرد ها نیز تدریس میهای سراسری بلکه در سایر دانشگاه

 .تحصیل خود شهریه پرداخت کند دانشجو می بایست در قبال

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%b2-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9/


حداقل رتبه الزم برای رشته  و پرداختیم رشته این شدگان پذیرفته کارنامه تحلیل به  بنابراین در این مقاله 

را در سهمیه مناطق مختلف بررسی کردیم. همچنین از آنجا که آرزوی بسیاری از داوطلبان قبولی  پروتز دندان

 پذیرفته اخرین کارنامه و کردیم تحلیل نیز را بهشتی شهید دندان پروتز قبولی تبهر  در دانشگاه شهید بهشتی است

 .دادیم قرار عزیزان شما اختیار در دروس درصد همراه به را رشته این شدگان
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