
 

 
 

داوطلبان و متقاضیان زیادی هر ساله وارد رقابتی تنگاتنگ جهت ورود و تحصیل در رشته فوریت های پزشکی در دانشگاه 

و درصدهای  های پزشکیرتبه مجاز فوریت سراسری می شوند. از این جهت، برخورداری از اطالعاتی کامل مانند 

فوریت های پزشکی برای این قبیل از افراد و متقاضیان ورود به این رشته دانشگاهی بسیار ضرورت دارد.بدین ترتیب و با 

درصدی هر داوطلب به مراتب می تواند  5توجه به موارد یاد شده و همین طور رتبه قبولی فوریت های پزشکی با سهمیه 

رای کنکور خود داشته باشد. از آن جایی که، داوطلبان زیادی در گروه تجربی به دنبال دانستن برنامه ریزی کامل تری ب

رتبه فوریت های پزشکی دانشگاه آزاد هستند ، در اینجا در مورد رتبه فوریت های پزشکی دانشگاه آزاد با شما صحبت می 

می توانید مشاهده نمایید و در ادامه مقاله با رتبه مجاز  کنیم.در ادامه مقاله نمونه کارنامه قبولی فوریت های پزشکی را نیز

 .فوریت های پزشکی همراه ما باشید

  

 اهمیت بررسی رتبه مجاز فوریت های پزشکی

فوریت های پزشکی همواره جزء پرطرفدارترین رشته های دانشگاهی در میان تعداد بی شمار رشته های گروه آزمایشی 

 .علوم تجربی به شمار می آید

از این رو، باال بردن اطالعات در مورد موارد بسیار مهم و حائزی اهمیتی همچون رتبه قبولی فوریت های پزشکی، 

درصدهای فوریت های پزشکی و حتی آخرین رتبه قبولی کاردانی فوریت های پزشکی می تواند کمک مؤثری به داوطلب 

 .گروه تجربی باشد

  .شتن برنامه ریزی حساب شده و دقیق به خرج می دهندبدین ترتیب، آن ها تالش بیشتری برای دا

اگر شما هم مانند خیل عظیمی از افراد عالقمند به تحصیل در رشته فوریت های پزشکی می خواهید خیالتان از بابت مشاهده 

 .بگیریدنتیجه مطلوبتان در کارنامه اعالم نتایج کنکور آسوده باشد اطالع از رتبه مجاز فوریت های پزشکی را جدی 

با نگاهی به کارنامه قبولی رشته فوریت های پزشکی متوجه درصدهای فوریت های پزشکی و آخرین رتبه قبولی کاردانی 

 .فوریت های پزشکی می شوید

 .بعالوه، موارد مهم دیگری همچون تراز داوطلب نیز در این کارنامه گنجانده شده اند

  

 .کلیک کنید رتبه بندی تخصص های پزشکیبرای اطالع از 

  

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/


 

 
 

 تحلیل و آنالیز رتبه مجاز فوریت های پزشکی

در هیچ دانشگاهی به جز دانشگاه های سراسری ارائه نمی شود. مهم تر این  باید عرض کنیم که رشته فوریت های پزشکی

که این رشته تنها در مقطع کاردانی برای عالقمندان ارائه می شود و داوطلبان امکان تحصیل در فوریت های پزشکی در 

 .مقطع کارشناسی را از همان ابتدا ندارند

 .ی پزشکی برای شما عزیزان داوطلب می پردازیمدر ادامه به بررسی شماری رتبه قبولی فوریت ها

در بخش های بعدی با ارائه رتبه قبولی فوریت های پزشکی در خدمت شما هستیم. با بررسی درصدهای فوریت های 

 .پزشکی و همین طور رتبه قبولی فوریت های پزشکی در زمان انتخاب رشته عملکرد منطقی و بهتری داشته باشید

  

 درصدی 5فوریت های پزشکی با سهمیه رتبه قبولی 

درصد متفاوت است و برای پذیرش در این رشته نیز رتبه در  25درصدی و  5رتبه قبولی فوریت های پزشکی با سهمیه 

سهمیه داوطلبان بررسی می شود. بنابراین شما برای اطالع از رتبه قبولی این رشته ، باید از سهمیه خود اطالع یابید و 

 .ولی مربوط به سهمیه خود را بررسی نماییدسپس رتبه قب

  

 1در منطقه  1401رتبه مجاز فوریت های پزشکی 

متعلق به افرادی است که سه سال آخر دبیرستان خود را در شهر های بزرگ مانند تهران و اصفهان و ..  1سهمیه منطقه 

 . مگی سهمیه منطقه یک هستندتحصیل کرده باشند .این افراد از لحاظ رفاه آموزشی در یک سطح بوده و ه

 :در سال گذشته به صورت زیر می باشد 1در منطقه  1401رتبه مجاز فوریت های پزشکی 

  

 1در منطقه  1401رتبه مجاز فوریت های پزشکی 

 دانشگاه محل قبولی محل سکونت رتبه در زیر گروه یک

 عالی سالمت مرند (دانشگاه علوم پزشکی تبریز )محل تحصیل مجتمع آموزش  مرند 11609

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز)محل تحصیل مجتمع آموش عالی سالمت ممسنی( ممسنی )نورآباد( 16131



 

 
 

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد گناباد 13282

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان)محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه( سرخه 15227

  

  

 2منطقه در  1401رتبه مجاز فوریت های پزشکی 

برای افرادی است که در مراکز استان ها و شهرستان های بزرگ تحصیل کرده باشند .سهیمه منطقه دو هر  2سهمیه منطقه 

 :به صورت زیر می باشد 2در منطقه  1401رتبه مجاز فوریت های پزشکی  سال بیشترین متقاضی را دراد و

  

 2در منطقه  1401رتبه مجاز فوریت های پزشکی 

 دانشگاه محل قبولی محل سکونت در زیر گروه یکرتبه 

 دانشگاه علوم پزشکی قم قم 11358

 دانشگاه علوم پزشکی دزفول دزفول 24379

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه 18989

 رشت -دانشگاه علوم پزشکی گیالن  رشت 17130

 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل 18685

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار )محل تحصیل دانشکده پرستاری جوین( نقاب -جوین  18923

 دانشگاه علوم پزشکی یزد ) محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه( ابرکوه 27031

 دانشکده علوم پزشکی مراغه مراغه 22912

 دانشگاه علوم پزشکي زنجان )محل تحصیل دانشکده پرستاري ابهر( ابهر 28068

 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند)محل تحصیل دانشکده پرستاری قائن( قائن 33993



 

 
 

  

  

 3در منطقه  1401رتبه مجاز فوریت های پزشکی 

برای افرادی است که در مناطق کم برخوردار از لحاظ رفاه آموزشی تحصیل کرده باشند و یا دو سال آخر  3سهمیه منطقه 

این سهمیه به کلیه افراد معلول اعمم از نابینا، ناشنوا، نیمه بینا، نیمه شنوا و تحصیل خود را در کشور نگذرانده باشند و 

 .معلولین جسمی حركتی نیز تعلق می گیرد

 :سال گذشته به صورت زیر می باشد 3در منطقه  1401رتبه مجاز فوریت های پزشکی 

  

 3در منطقه  1401رتبه مجاز فوریت های پزشکی 

 دانشگاه محل قبولی سکونتمحل  رتبه در زیر گروه یک

 سنندج -دانشگاه علوم پزشکی کردستان  سنندج 14219

 دانشگاه علوم پزشکی قم قم 12602

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه 13726

 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ارومیه 13908

 رشت -دانشگاه علوم پزشکی گیالن  رشت 14366

 تهران -پزشکی بقیه اله )عج( دانشگاه علوم  تهران 14884

 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان رفسنجان 34394

 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند)محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس( فردوس 16578

 دانشکده علوم پزشکی مراغه مراغه 16900

 دانشگاه علوم پزشکی کاشان کاشان 18606

 .کلیک کنید اهمیت مشاوره کنکور پزشکی به صورت تضمینیبرای اطالع از 

https://irantahsil.org/what-is-the-importance-of-medical-entrance-exam-counseling/
https://irantahsil.org/what-is-the-importance-of-medical-entrance-exam-counseling/


 

 
 

  

 نمونه کارنامه قبولی فوریت های پزشکی

پزشکی و درصدهای آن را برای شما و رتبه مجاز فوریت های   در این بخش نمونه کارنامه قبولی فوریت های پزشکی

امسال  کنکور به نزدیک ترین آزمون  سال گذشته عزیزان داوطلب می پردازیم.نمونه کارنامه قبولی فوریت های پزشکی

 .می باشد، و بهتر می تواند به شما عزیزان کمک کند

  

 1نمونه کارنامه قبولی فوریت های پزشکی منطقه

 دانشگاه شهرداوطلب
رتبه در 

 زیرگروه

زبان و 

ادبیات 

 فارسی

دین و 

 زندگی
زمین 

 شناسی
زیست 

 شناسی
 شیمی

زبان 

 عربی
زبان 

 خارجي
 فیزیک ریاضیات

 مرند

دانشگاه علوم پزشکی 

تبریز )محل تحصیل 

مجتمع آموزش عالی 

 سالمت مرند (

۱۱۶۰۹ 41.4 61.4 0 18 11.5 52 48 6.69 17.29 

ممسنی 

 )نورآباد(

دانشگاه علوم پزشکی 

شیراز)محل تحصیل 

مجتمع آموش عالی 

 سالمت ممسنی(

۱۶۱۳۱ 13.39 41.4 16 19.39 3.9 49.4 32 16 23.39 

 گناباد
دانشگاه علوم پزشکی 

 گناباد
۱۳۲۸۲ 24 56 0 26.7 19.1 49.4 37.4 6.69 5.8 

 سرخه

دانشگاه علوم پزشکی 

سمنان)محل تحصیل 

دانشکده پیراپزشکی 

 سرخه(

۱۵۲۲۷ 20 62.7 0 40.7 0 26.7 62.7 4 31.2 

  

  



 

 
 

 2نمونه کارنامه قبولی فوریت های پزشکی منطقه 

 دانشگاه شهرداوطلب
رتبه در 

 زیرگروه

زبان و 

ادبیات 

 فارسی

دین و 

 زندگی
زمین 

 شناسی
زیست 

 شناسی
 شیمی

زبان 

 عربی
زبان 

 خارجي
 فیزیک ریاضیات

 20.7 12 74.69 89.4 13.39 46 2.7 78.69 24 ۱۱۳۵۸ دانشگاه علوم پزشکی قم قم

 دزفول
دانشگاه علوم پزشکی 

 دزفول
۲۴۳۷۹ 26.7 53.4 38.7 15.39 12.39 45.4 24 12 16.7 

 کرمانشاه
دانشگاه علوم پزشکی 

 کرمانشاه
۱۸۹۸۹ 18.7 57.4 0 28 2.9 38.7 0 22.7 35.59 

 رشت
دانشگاه علوم پزشکی 

 رشت -گیالن 
۱۷۱۳۰ 24 78.69 0 42 13.39 50.7 78.69 0 24.5 

 -جوین 

 نقاب

دانشگاه علوم پزشکی 

سبزوار )محل تحصیل 

دانشکده پرستاری 

 جوین(

۱۸۹۲۳ 18.7 29.39 0 35.4 26.7 50.7 14.69 5.4 11.5 

 -جوین 

 نقاب

دانشگاه علوم پزشکی 

سبزوار )محل تحصیل 

دانشکده پرستاری 

 جوین(

۱۸۹۲۳ 18.7 29.39 0 35.4 26.7 50.7 14.69 5.4 11.5 

 ابرکوه

دانشگاه علوم پزشکی 

یزد ) محل تحصیل 

دانشکده پیراپزشکی 

 ابرکوه(

۲۷۰۳۱ 21.39 57.4 44 24.7 19.1 58.7 45.4 -5.3 5.59 

 مراغه
دانشکده علوم پزشکی 

 مراغه
۲۲۹۱۲ 32 45.4 0 34 16.2 65.4 32 4 3.5 

 ابهر
دانشگاه علوم پزشکي 

زنجان )محل تحصیل 

 دانشکده پرستاري ابهر(
۲۸۰۶۸ 22.7 68 0 40 0 90.69 30.7 4 6.9 



 

 
 

 قائن
دانشگاه علوم پزشکی 

بیرجند)محل تحصیل 

 دانشکده پرستاری قائن(
۳۳۹۹۳ 12 33.4 13.39 10.69 7.69 17.39 0 5.4 1.2 

 -جوین 

 نقاب

دانشگاه علوم پزشکی 

سبزوار )محل تحصیل 

دانشکده پرستاری 

 جوین(

۲۹۶۸۲ 34.7 32 0 17.39 10.5 49.4 4 4 14.5 

 اسفراین
دانشکده علوم پزشکی 

 اسفراین
۳۱۳۶۰ 18.7 52 0 13.39 11.5 53.4 1.39 2.7 12.69 

 سیرجان
دانشکده علوم پزشکی 

 سیرجان
۴۰۴۲۳ -4 30.7 28 32 12.39 44 74.69 0 6.69 

 رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی 

 رفسنجان
۳۲۸۷۷ 18.7 56 0 30 6.69 17.39 16 6.69 4.5 

 ابرکوه

پزشکی  دانشگاه علوم

یزد ) محل تحصیل 

دانشکده پیراپزشکی 

 ابرکوه(

۳۷۶۰۵ 16 18.7 6.69 19.39 17.2 81.4 0 -1.29 14.5 

 ابرکوه

دانشگاه علوم پزشکی 

یزد ) محل تحصیل 

دانشکده پیراپزشکی 

 ابرکوه(

۳۹۸۴۷ 25.39 28 0 5.4 11.5 16 40 10.69 7.8 

  

  

  

 3 نمونه کارنامه قبولی فوریت های پزشکی منطقه

 دانشگاه شهرداوطلب
رتبه در 

 زیرگروه
زبان و 

ادبیات 

دین و 

 زندگی
زمین 

 شناسی
زیست 

 شناسی
 شیمی

زبان 

 عربی
زبان 

 خارجي
 فیزیک ریاضیات



 

 
 

 فارسی

 سنندج
دانشگاه علوم پزشکی 

 سنندج -کردستان 
۱۴۲۱۹ 40 64 66.69 29.39 18.1 48 10.69 2.7 17.79 

 قم
دانشگاه علوم پزشکی 

 قم
۱۲۶۰۲ 28 78.69 0 27.39 15.3 32 17.39 16 8.1 

 کرمانشاه
دانشگاه علوم پزشکی 

 کرمانشاه
۱۳۷۲۶ 26.7 54.7 0 25.39 14.3 60 25.39 16 17.79 

 ارومیه
دانشگاه علوم پزشکی 

 ارومیه
۱۳۹۰۸ 41.4 42.7 0 28.7 15.3 54.7 36 4 23 

 رشت
دانشگاه علوم پزشکی 

 رشت -گیالن 
۱۴۳۶۶ 14.69 42.7 0 56 18.1 38.7 37.4 4 8.89 

 تهران
دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران -بقیه اله )عج( 
۱۴۸۸۴ 16 48 0 30.7 28.6 34.7 40 8 12.3 

 رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی 

 رفسنجان
۳۴۳۹۴ 25.39 90.69 52 10.69 5.8 53.4 0 0 7.8 

 فردوس

دانشگاه علوم پزشکی 

بیرجند)محل تحصیل 

دانشکده پیراپزشکی 

 فردوس(

۱۶۵۷۸ 45.4 49.4 0 30 14.3 58.7 9.39 2.7 10 

 مراغه
دانشکده علوم پزشکی 

 مراغه
۱۶۹۰۰ 25.39 33.4 0 21.39 8.6 68 50.7 14.69 23.39 

 کاشان
دانشگاه علوم پزشکی 

 کاشان
۱۸۶۰۶ 29.39 48 0 30.7 14.3 5.4 0 20 5.8 

 خوی
دانشکده علوم پزشکی 

 خوی
۱۹۱۶۳ 18.7 42.7 0 33.4 14.3 38.7 25.39 2.7 18.89 

 زابل
دانشگاه علوم پزشکی 

 زابل
۲۲۰۴۴ 4 42.7 20 18.7 16.2 50.7 6.69 0 7.8 



 

 
 

 خوی
دانشکده علوم پزشکی 

 خوی
۱۹۷۰۷ 16 44 0 41.4 13.39 29.39 68 2.7 7.8 

 تربت حیدریه
دانشگاه علوم پزشکی 

 تربت حیدریه
۱۹۷۷۷ 18.7 42.7 0 29.39 23.89 20 28 0 27.6 

 بم
دانشگاه علوم پزشکی 

 بم
۲۱۰۳۷ 36 28 2.7 18 8.6 49.4 45.4 12 8.89 

 رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی 

 رفسنجان
۲۱۱۳۷ 12 58.7 0 16.7 10.5 22.7 16 13.39 17.79 

 سیرجان
دانشکده علوم پزشکی 

 سیرجان
۳۱۹۵۸ 26.7 36 4 9.39 4.8 26.7 8 12 11.19 

 آبادان
دانشکده علوم پزشکی 

 آبادان
۳۹۳۸۰ 20 70.69 17.39 14.69 7.69 37.4 14.69 0 0 

 دزفول
دانشگاه علوم پزشکی 

 دزفول
۳۳۸۱۵ 44 57.4 0 18.7 8.6 0 0 0 5.8 

 استفاده از نرم افزار تخمین رتبه فراموش نشود

آخرین رتبه شما داوطلبان عزیز همواره به خاطر داشته باشید که به جز بررسی رتبه مجاز فوریت های پزشکی و تحلیل 

قبولی کاردانی فوریت ها بهتر است برای تخمین رتبه مجاز فوریت های پزشکی خود در این رشته از نرم افزار تخمین رتبه 

استفاده از این نرم افزار بسیار ساده است. فقط کافیست اطالعات کارنامه خود را در آن وارد نمایید و بعد .نیز استفاده کنید

  .خود را با رتبه قبولی فوریت های پزشکی در هر کدام از رتبه محل ها مطابقت دهید احتمال پذیرش و قبولی

  .جهت دریافت راهنمایی در مورد استفاده از نرم افزار تخمین رتبه با مشاوران ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید

 .کلیک کنیددرآمد رشته فوریت پزشکیبرای اطالع از

  

  رتبه فوریت های پزشکی دانشگاه آزاد

نمی شود. رشته رشته فوریت های پزشکی نیز در دو   رشته های زیادی از علوم پزشکی در دانشگاه های آزاد ارائه

نمی گردد. این رشته در دو دانشگاه روزانه و پردیس خود گردان   صورت بدون کنکور و با کنکور در این دانشگاه ارائه

https://irantahsil.org/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/


 

 
 

باید برای این دو دانشگاه برنامه ریزی داشته باشید و رتبه فوریت می باشد . پس اگر قصد تحصیل در این رشته را دارید 

 .های پزشکی دانشگاه آزاد وجود ندارد

  اخبار پیرامون رتبه مجاز فوریت های پزشکی

 ۱۴۰۱های تیپ یک/ارتقاء کیفی پرسنل اورژانس در سال های پزشکی در دانشگاهجذب دانشجوی رشته فوریت

با بیان اینکه برای رفع کمبود نیروی انسانی اورژانس اقدامات مناسبی انجام شده است، رئیس سازمان اورژانس کشور 

های گفت: برای اولین بار به دستور مقام عالی وزارت، دانشگاه های تیپ یک برای کنکور امسال دانشجوی رشته فوریت

 .کنندپزشکی جذب می

 ین باربرای اول« فوریت های پزشکی»جزئیات پذیرش زنان در رشته 

متمرکز با شرایط خاص صورت  بصورت های علوم پزشکیهای پزشکی پیش بیمارستانی دانشگاهپذیرش در رشته فوریت

پذیرد و اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت برای انجام مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش بعد از مرحله می

 .هد شدانتخاب رشته از طریق سازمان سنجش اعالم خوا

  

 خالصه مطلب

رتبه مجاز فوریت شرکت کرده اند، برای اطالع از  ۱۴۰۱که در کنکور  پزشکی داوطلبین عالقه مند به رشته فوریت های

می توانند این مقاله را مطالعه نمایند . همچنین ما در این مقاله چندین نمونه کارنامه قبولی فوریت های  های پزشکی

ان آورده ایم.اگر به کمکی نیاز دارید و یا سوالی و ابهامی در رابطه با رتبه قبولی فوریت های را برای شما عزیز  پزشکی

درصدی دارید و یا میخواهید رتبه فوریت های پزشکی دانشگاه آزاد بدانیدحتما این مقاله را مطالعه  5پزشکی با سهمیه 

ای ما کامنت بگذارید. همکاران ما در اسرع وقت به شما می توانید با کارشناسان ما تماس گرفته و یا بر  نمایید،همچنین

 .عزیزان کمک کرده و سواالت شما را پاسخ خواهند داد

  

 .کنید کلیکبرای دریافت فایل پی دی اف مقاله 
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