
 

 
 

قبولی در پزشکی آرزوی بسیاری از افراد از همان دوران کودکی می باشد. برای قبولی در رشته پزشکی راه های مختلفی 

وجود دارد که با استفاده از آن می توانید به راحتی به آرزوی خود جامعه عمل بپوشانید. یکی از راه های در نظر گرفته شده 

برای ورود به آن شما نیازمند کسب رتبه قبولی پزشکی دانشگاه بین الملل خواهید  انتخاب دانشگاه های پردیس می باشند که

 .اشاره خواهیم نمود آخرین رتبه قبولی پزشکی پردیسبود. در ادامه به صورت جدول به 

س بین الملل نسبت به سایر دانشگاه های دیگر دارند، می تواند همین رتبه قبولی یکی از محاسنی که دانشگاه های پردی

  .آن باشد 1401پزشکی بین الملل 

از امکانات بسیار باالی این دانشگاه می توان به استفاده از اساتید بسیار با سواد و همچنین دانشگاهی در داخل کشور اشاره 

 .دانشگاه های خارج از کشور دانست کرد که می توان این دانشگاه را در سطح

  

  

 بهترین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه بین الملل

برخی از داوطلبان که نمی توانند در دانشگاه های روزانه مشغول به ادامه تحصیل شوند، ممکن است در صورت کسب رتبه 

ند. خوشبختانه امکانات و همچنین کیفیت های قبولی پزشکی بین الملل نسبت به انتخاب رشته در این دانشگاه اقدام نمای

آموزشی دانشگاه های پردیس بین الملل به حدی مناسب می باشد که بسیاری از داوطلبان را مایل به ادامه تحصیل در این 

 .دانشگاه ها نموده است

  

ن نخواهد بود و قبولی کیفیت آموزشی دانشگاه های پردیس به گونه ای است که پذیرش پردیس های بین الملل به راحتی ممک

در این دانشگاه، نیاز به تالش مستمر و شبانه روزی خواهد داشت. بنابراین شاید بتوان گفت که آخرین رتبه قبولی پزشکی 

 .پردیس خودگردان آنچنان تفاوتی با دانشگاه های دولتی نخواهد داشت

ی پزشکی پردیس بدهیم این است که ثبت نام پزشکی خبر خوبی که می توانیم به داطلبان و متقاضیان ورود به دانشگاه ها

دانشگاه پردیس خودگردان با توجه به شرایط معدلی امکان پذیر است. به همین دلیل آن دسته از داوطلبانی که مایل به ادامه 

 .تحصیل دهند تحصیل در این دانشگاه می باشند، می توانند بدون نیاز به کسب رتبه خوب و عالی ، تنها با شرط معدل ادامه

  

 اطالعیه

رتبه قبولی پزشکی دانشگاه بین الملل در طی سال های مختلف با توجه به ظرفیت و همچنین سختی و آسانی کنکور می 

 .تواند متفاوت باشد

https://irantahsil.org/رتبه-قبولی-پزشکی-بین-الملل-98/
https://irantahsil.org/رتبه-قبولی-پزشکی-بین-الملل-98/


 

 
 

  

  

  

 رتبه قبولی پزشکی دانشگاه بین الملل منطقه یک

سهمیه های هر یک از داوطلبان در مناطق می تواند تا رتبه های کنکور در مناطق مختلف متفاوت می باشد. میزان تاثیر 

 .حدود زیادی تعیین کننده قبولی و یا عدم قبولی آنان باشد

متقاضیان عزیز توجه داشته باشند که رتبه های کسب شده هر ساله متفاوت با سال های گذشته می باشد. به همین دلیل قبولی 

 .ها تعیین خواهد شد در کنکور با توجه به میزان تاثیر این سهمیه

  

 1در منطقه   96 – 95حداقل درصد دروس و رتبه قبولی پزشکی دانشگاه بین الملل کنکور 

 %40 %58 %51 ادبیات فارسی

 %68 %63 %48 عربی

 %74 %62 %68 دین و زندگی

 %100 %59 %32 زبان انگلیسی

 %0 %-2 %0 زمین شناسی

 %32 %30 %36 ریاضی

 %54 %62 %50 زیست شناسی



 

 
 

 %49 %39 %43 فیزیک

 %39 %40 %55 شیمی

 2786 2806 2841 1رتبه در منطقه 

 8846 8910 9042 رتبه کشوری

 شاهین شهر مشهد اصفهان شهر محل سکونت

 رشته محل قبولی

 پردیس خودگردان 

 ) بین الملل ( 

 پردیس خودگردان

 ) بین الملل ( 

 نیمسال دوم –علوم پزشکی زاهدان 

 خودگردانپردیس 

 ) بین الملل ( 

–علوم پزشکی زاهدان 

 نیمسال اول  

 پردیس خودگردان

 ) بین الملل ( 

 علوم پزشکی بندرعباس

  

 .کلیک کنید هزینه رشته فیزیوتراپی پردیس بین المللبرای اطالع از 

**  

 رتبه قبولی پزشکی دانشگاه بین الملل منطقه دو 

  

 2در منطقه  96 – 95الملل کنکور حداقل درصد دروس و رتبه قبولی پزشکی دانشگاه بین 

 %56 %44 %74 ادبیات فارسی

 %48 %20 %55 عربی
 %72 %75 %82 دین و زندگی

 %59 %80 %59 زبان انگلیسی

 %0 %-2 %0 زمین شناسی
 %56 %17 %39 ریاضی

 %52 %68 %55 زیست شناسی

https://irantahsil.org/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%be%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%b3-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84/
https://irantahsil.org/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%be%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%b3-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84/


 

 
 

 %43 %62 %27 فیزیک
 %35 %34 %34 شیمی

 4324 4351 4369 2رتبه در منطقه 

 9099 9149 9193 رتبه کشوری
 کرمان کاشمر گرگان شهر محل سکونت

 رشته محل قبولی

 پردیس خودگردان 

 ) بین الملل ( 

 پردیس خودگردان

 ) بین الملل ( 

نیمسال   –علوم پزشکی زاهدان 

 دوم

 پردیس خودگردان

 ) بین الملل ( 

نیمسال  –علوم پزشکی زاهدان 

 دوم

 پردیس خودگردان

 الملل ( ) بین 

 نیمسال اول –علوم پزشکی زاهدان 

  

  

  

  

 رتبه قبولی پزشکی دانشگاه بین الملل منطقه سه

  

 3در منطقه  96 - 95حداقل درصد دروس و رتبه قبولی پزشکی دانشگاه بین الملل کنکور 

 %34 %63 %52 ادبیات فارسی

 %50 %67 %55 عربی

 %62 %46 %67 دین و زندگی

 %26 %74 %12 زبان انگلیسی



 

 
 

 %0 %0 %2 زمین شناسی

 %38 %36 %32 ریاضی

 %54 %50 %45 زیست شناسی

 %48 %35 %32 فیزیک

 %40 %30 %54 شیمی

 2892 2917 2936 3رتبه در منطقه 

 14010 14127 14216 رتبه کشوری

 شیراز گنبد شاهین دژ شهر محل سکونت

 رشته محل قبولی

 پردیس خودگردان

 ) بین الملل ( 

 پردیس خودگردان

 ) بین الملل ( 

 نیمسال دوم –علوم پزشکی زاهدان 

 پردیس خودگردان

 ) بین الملل ( 

–علوم پزشکی زاهدان 

 نیمسال اول  

 پردیس خودگردان

 ) بین الملل ( 

 علوم پزشکی بندر عباس

  

 .ک کنیدکلی رشته های بدون کنکور پردیس خودگردانبرای اطالع دقیق از 

  

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86/


 

 
 

 روزانه -مقایسه رتبه قبولی پزشکی بین الملل منطقه یک 

  

 1در منطقه  97 – 96کارنامه و درصد های آخرین رتبه الزم جهت قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 

 90 70 60 ادبیات فارسی

 70 60 40 عربی

 80 70 10 دین و زندگی

 70 60 90 زبان انگلیسی

 10 10 20  شناسیزمین 

 60 50 70 ریاضی

 70 70 30 زیست شناسی

 10 40 40  فیزیک

 40 50 20 شیمی

 4909 1462 4045 1رتبه در منطقه 

 1431 5026 15613 رتبه کشوری

 اصفهان تهران شیراز  شهر محل سکونت

رشته محل قبولی ) 

 روزانه (
پزشکی | دانشگاه علوم 

  پزشکی یزد
  پزشکی|دانشکده علوم پزشکی ابادان علوم پزشکی زابلپزشکی|دانشگاه 

  

 .کلیک کنید لیست دانشگاه های پردیس خودگردانبرای اطالع دقیق از 

https://irantahsil.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86/
https://irantahsil.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86/


 

 
 

  

 2بولی پزشکی دانشگاه بین الملل منطقه رتبه ق

 2در منطقه  97 – 96کارنامه و درصد های آخرین رتبه الزم جهت قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 

 70 90 70 ادبیات فارسی

 70 70 40 عربی

 80 90 50 دین و زندگی

 50 10 30 زبان انگلیسی

 10 10 10  زمین شناسی

 40 60 70 ریاضی

 70 60 70 زیست شناسی

 50 60 50  فیزیک

 50 50 50 شیمی

 2238 2250 2254 2رتبه در منطقه 

 5269 5327 5333 رتبه کشوری

 اقلید ورامین ارومیه  شهر محل سکونت

رشته محل قبولی ) 

 روزانه (
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بقیه هللا 

  تهران-عج //
هللا  پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بقیه

  تهران-عج //
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی 

  نیمسال دوم-بندرعباس



 

 
 

  

 .کلیک کنید رتبه قبولی در رشته داروسازی پردیسبرای اطالع از 

  

 3رتبه قبولی پزشکی دانشگاه بین الملل منطقه 

 3در منطقه  97 – 96کارنامه و درصد های آخرین رتبه الزم جهت قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 

 50 60 40 ادبیات فارسی

 60 50 30 عربی

 60 60 40 دین و زندگی

 10 30 40 زبان انگلیسی

 10 10 10  زمین شناسی

 40 30 20 ریاضی

 70 50 30 زیست شناسی

 30 40 20  فیزیک

 40 50 10 شیمی

 2831 2985 14131 3رتبه در منطقه 

 15763 16443 58873 رتبه کشوری

 سراوان سیب سوران و مهرستان الیگودرزشهر محل 

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%b3/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%b3/


 

 
 

  سکونت

رشته محل قبولی 

 ) روزانه (
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی 

 نیمسال اول-سمنان
-پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

  بومی شهرستان سراوان
-پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

  بومی شهرستان سراوان

  

 .کیلک کنید اعتبار مدرک دانشگاه پردیسبرای اطالع از 

* 

 آخرین رتبه قبولی پزشکی پردیس خودگردان

همانطور که اشاره شد، قبولی در هر دانشگاهی با توجه به رتبه کسب شده داوطلبان امکان پذیر می باشد. آخرین رتبه قبولی 

همچنین سال جاری داوطلبان می تواند متفاوت باشد. به همین دلیل هر یک از   پزشکی پردیس خودگردان به نسبت ظرفیت

نسبت به انجام ثبت نام اقدام نمایند. مقایسه رتبه قبولی پزشکی دانشگاه بین الملل با متقاضیان می توانند در شرایط تعیین شده 

 .رتبه دانشگاه های روزانه می تواند اطالعات مفیدی را به شما ارائه نماید

  

  

و میزان رتبه قبولی پزشکی دانشگاه بین الملل با توجه به درصدهای هر درس تعیین خواهد گردید. همچنین تراز داوطلبان 

آخرین رتبه قبولی سهیمه و همچنین معدل آنان نیز بسیار تعیین کننده و تاثیر گذار خواهد بود. به همین دلیل هنگام دقت به 

 .اطالع از سهمیه ای که افراد از آن استفاده نموده اند نیز به نوبه خود بسیار مهم می باشد پزشکی پردیس خودگردان

می توانند با  1402-1401ع دقیق از درصدهای رتبه قبولی پزشکی دانشگاه بین الملل متقاضیان عزیز برای کسب اطال

متخصصصین ما تماس حاصل نمایند. همچنین مشاورین ما به شما کمک خواهند نمود تا به طور تخمینی از آخرین رتبه 

ایید که ایا پذیرش امکان پذیر خواهد قبولی پزشکی پردیس خودگردان امسال اطالع یابید و بتوانید به طور دقیق پیش بینی نم

 بود یا خیر؟

  

 برای قبولی در دانشگاه پردیس چه اقداماتی الزم است؟

https://irantahsil.org/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86/
https://irantahsil.org/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86/


 

 
 

رتبه قبولی پزشکی دانشگاه بین الملل همانند سایر دانشگاه های دیگر خواهد بود. بدین معنا که داوطلبان الزم است ابتدا به 

ند و پس از آن در کنکور مربوطه شرکت نمایند. الزم به ذکر است که اعالم مطالعه دقیق کلیه منابع کنکور سراسری بپرداز

عالقه مندی این دسته از داوطلبان به هنگام ثبت نام امری ضروری می باشد. پس از شرکت در کنکور و اعالم نتایج ، در 

 .وندصورت کسب رتبه مجاز بر اساس اولویت بندی هایشان می توانند در این دانشگاه پذیرفته ش

  

کنکور تجربی را کسب کردم اما در رشته پزشکی پذیرفته نشدم اما در کارنامه های شما برخی از داوطلبان  1000من رتبه 

 با این رتبه پذیرفته شده اند؛ علت چیست؟

ند در قبولی در دانشگاه های پردیس خودگردان منوط به رتبه کسب شده هر یک از آنان می باشد. اما عوامل زیادی می توا

پذیرش شما تاثیر گذار باشد. به عنوان مثال اولویت بندی شما به هنگام وارد نمودن کد رشته محل هایتان یکی از مواردی 

است که تا حدود زیادی پذیرش شما را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. همچنین ظرفیت های پذیرش نیز تا حدودی زیادی 

اشد. نکته الزم به توجه نیز این است که کانامه های ارائه شده در این مقاله مربوط به شال می تواند در این زمینه تاثیر گذار ب

 .های گذشته می باشند

  

 اخبار پیرامون آخرین رتبه قبولی پزشکی پردیس

 !علمی، پزشکی قبول شد داوطلبی با وجود مردودی در کنکور با سهمیه هیات

شفافیت و عدالت گفت: یک داوطلب )فرزند هیات علمی دانشگاه( در اعالم اولیه بان امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیده 

 !سازمان سنجش مردود شناخته شده و بعد به پزشکی تغییر رشته یافته است

 دهند؟پردیس خودگردان امکانات رفاهی اعم از خوابگاه، غذا، سرویس رفت و آمد و.. در اختیار دانشجو قرار می

گیرد مگر آنکه در موارد خاصی ای به دانشجویان پردیس تعلق نمیت امنای دانشگاه، امتیاز ویژهبر اساس مصوبات هیئ

ضرورت ایجاب کند و دانشگاه این امکانات را در اختیار دانشجویان قرار دهد. امکانات رایگان مخصوص دانشجویان 

 .های خودگردان نیستندپردیس

 .کنید کلیکبرای دریافت پی دی اف مقاله 

  

 خالصه مطلب

یکی از محاسنی که دانشگاه های پردیس بین الملل نسبت به سایر دانشگاه های دیگر دارند، رتبه قبولی پزشکی دانشگاه بین 

همچنین سال جاری داوطلبان می تواند متفاوت   الملل است.آخرین رتبه قبولی پزشکی پردیس خودگردان به نسبت ظرفیت



 

 
 

تقاضیان می توانند در شرایط تعیین شده نسبت به انجام ثبت نام اقدام نمایند. ما در این مقاله باشد. به همین دلیل هر یک از م

اگر شما نیاز به اطالعات .آخرین رتبه قبولی پزشکی پردیس به صورت کامل و منطقه بندی برای شما عزیزان توضیح دادیم

با مشاوران ایران تحصیل در میان بگذارید و یا   وانیدبیشتری در مورد آخرین رتبه قبولی پزشکی پردیس داشته باشید می ت

 .در زیر این مقاله کامنت بگذارید.کارشناسان و مشاوران ما در سرع وقت پاسخ گو شما عزیزان خواهند بود

  

  

  

  پادکست صوتی مقاله

[audio mp3="https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/05/61.mp3"][/audio] 
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