
 

 
 

رشته علوم آزمایشگاهی یکی از محبوب ترین رشته های گروه تجربی محسوب می شود. این نکته را در نظر داشته 

قبول شدن در رشته علوم آزمایشگاهی نسبت به رشته های دیگر گروه تجربی همچون دندانپزشکی،   باشید

فراد در هنگام انتخاب رشته به سراغ رشته پزشکی و داروسازی آسان تر می باشد. به همین دلیل بسیاری از ا  هوشبری،

علوم آزمایشگاهی می روند. این نکته را در نظر داشته باشید برای قبول شدن در رشته علوم آزمایشگاهی باید اطالعات 

  .کارنامه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی در اختیار داشته باشید و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دقیقی در مورد

در ادامه مقاله تصمیم داریم دلیل اهمیت مطلع بودن از رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی را مورد بررسی قرار دهیم و 

ما ارائه کنیم. در این کارنامه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی در سهمیه منطقه یک، منطقه دو و منطقه سه را هم به ش

توانید با دید باز و آگاهی کامل با مطلع شدن از نام دانشگاه، حداقل درصد و رتبه الزم برای  صورت شما به راحتی می

قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی سراسری، برای قبول شدن در ایتپن رشته تالش کنید. در نهایت پیشنهاد می کنیم برای 

 .ذکر شده تا پایان این مقاله با ما در وبسایت ایران تحصیل همراه باشیدمطلع شدن از موارد 

  

 اطالعیه

 .در آخر دی ماه می باشد 1402زمان ثبت نام ارشد وزارت بهداشت 

 چرا باید به رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی پی ببریم؟

ستند که داوطلب گروه تجربی با تحصیل در آن لیست طوالنی رشته های گروه پزشکی همواره جزء رشته های دانشگاهی ه

هر کدام از متقاضیان و داوطلبان تنها با  .ها خیالش از بازار کار عالی و درآمد خوب مشاغل مربوط به آن ها راحت است

بدین ترتیب، به این  .یک دانلود ساده می توانند دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور را از سایت سنجش دریافت کنند

موضوع که "چه دروسی را باید جهت قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی بخوانم؟" به درستی پی می برند. به جز لیست 

دروس مورد نیاز جهت قبول شدن در رشته علوم آزمایشگاهی ضریب کلیه مباحث هر درس نیز به صورت جداگانه آورده 

 .شده است

ن و تنظیم برنامه ریزی اصولی و بلندمدت و یا کوتاه مدت جهت قبولی در اطالع از این موارد مهم داوطلب را به سمت تدوی

دقت داشته باشید که، بعد از پرس و جو و در نهایت تصمیم به خواندن رشته علوم  .رشته علوم آزمایشگاهی سوق می دهد

آموزشی و تهیه آن ها و آزمایشگاهی در دانشگاه های مختلف باید حداقل اطالعات نسبی را در رابطه با کتاب های کمک 

 .همین طور بودجه بندی و بخش های مهم هر کدام از کتب درسی تجربی را بدست آورد

اگر شما هم اولین الویت خود را قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی قرار داده اید توصیه می کنیم که با دسترسی به کارنامه 

می پرسید در  حتما   .مایشگاهی اطالعات خوب و کاملی را کسب کنیدهای بعضی از داوطلبان پذیرفته شده در رشته علوم آز

کارنامه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی چه موارد مهمی را می توانم پیدا کنم؟ باید عرض کنیم که در این کارنامه ها رتبه 

کلیه درس ها حال چه  قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی و یا درصدهایی که هر داوطلب تحصیل در علوم آزمایشگاهی در

 .عمومی و چه اختصاصی بدست آورده است را می توانید بیابید

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%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/
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%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/


 

 
 

 

 کارنامه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی

این قسمت از نوشته مربوط به رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی می خواهیم کارنامه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی در 

اگر مورد به خصوصی در زمان بررسی کارنامه قبولی  .شماری از داوطلبان قبول شده در این رشته را خدمتتان ارائه دهیم

و عالمت سؤالی در ذهنتان ایجاد شد با مشاوران ایران تحصیل   ب کردرشته علوم آزمایشگاهی نظر شما را به خود جل

 .تماس حاصل فرمایید

  

 1سهمیه منطقه  کارنامه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ما کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی سال گذشته را در قالب یک جدول به 

نتیجه شما با مشاهده این جدول می توانید شانس قبولی خود را در رشته علوم آزمایشگاهی تخمین تصویر کشیده ایم در 

تواند برای قبول شدن در رشته ازمایشگاهی به شما کمک بزنید. در واقع در جدول زیر اطالعاتی ذکر شده است که می

 .ر اساس رتبه در سهمیه داوطلبان انجام می گرددشایانی کند. در انتها بهتر است ذکر کنیم که پذیرش در کنکور سراسری ب



 

 
 

 1در سهمیه منطقه  1400 - 99کارنامه و حداقل درصد و رتبه الزم قبولی علوم آزمایشگاهی سراسری کنکور 

 دانشگاه شهرداوطلب
رتبه در 

 زیرگروه

زبان و 

ادبیات 

 فارسی

دین و 

 زندگی

زمین 

 شناسی

زیست 

 شناسی
 شیمی

زبان 

 عربی

زبان 

 خارجي
 فیزیک ریاضیات

 12.3 42.7 84 92 28.6 67.4 0 86.69 36 ۱۸۵۹ دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران

 50 21.39 49.4 68 27.7 65.4 36 65.4 22.7 ۳۱۴۴ دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران

 36.7 37.09 46.7 68 39.09 32 48 48 9.39 ۶۰۶۷ دانشگاه علوم پزشکی فسا فسا

 45.59 23.1 85.4 84 38.09 46 22.7 65.4 33.4 ۲۹۷۷ دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشهد

 30 20.6 92 85.4 20 52.7 33.4 82.69 24 ۴۰۸۶ دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران

 54.5 10.69 90.69 84 39.09 46 0 56 36 ۳۳۸۶ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان

 34.5 13.39 60 66.69 33.4 52.7 42.7 73.4 21.39 ۴۷۸۰ دانشگاه علوم پزشکی قم قم

 44.5 27 70.69 62.7 41 37.4 0 69.4 34.7 ۳۴۴۹ دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران

 26.7 6.69 61.4 61.4 51.5 62.7 18.7 69.4 29.39 ۳۵۶۳ دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران

 20 25.7 69.4 50.7 31.5 23.39 46.7 52 30.7 ۷۴۸۱ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ارومیه

 لنگرود

 -دانشگاه علوم پزشکی گیالن

رشت )محل تحصیل دانشکده 

پیراپزشکی گیالن مستقر در 

 شهرستان لنگرود(

۶۳۰۷ 37.4 73.4 34.7 34.7 18.1 57.4 57.4 25.7 20 

 35.59 22.7 90.69 73.4 29.6 36.7 9.39 74.69 33.4 ۴۲۵۹ کرج -دانشگاه علوم پزشکی البرز کرج

 42.29 39.79 52 54.7 22 46.7 12 36 20 ۵۴۵۳ دانشگاه علوم پزشکی تبریز تبریز

 45.59 13.39 89.4 58.7 44.79 28.7 4 69.4 37.4 ۴۴۰۲ دانشگاه علوم پزشکی شیراز شیراز

 26.7 16.1 96 76 18.1 40.7 21.39 58.7 40 ۵۲۸۶ دانشگاه علوم پزشکی قم قم



 

 
 

 ساری
 -دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

 ساری
۵۷۸۲ 38.7 70.69 4 33.4 31.5 65.4 73.4 9.39 37.79 

 37.79 18.7 69.4 76 25.79 42 0 29.39 33.4 ۵۸۶۵ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سبزوار

 31.2 34.7 0 54.7 30.5 20 0 73.4 38.7 ۶۶۴۸ دانشگاه علوم پزشکی قم قم

بویر 

 احمد)یاسوج(
 19.6 26.7 28 73.4 9.6 40.7 12 65.4 37.4 ۷۰۸۸ دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

 41.4 20 26.7 16 27.7 19.39 5.4 44 54.7 ۷۴۱۹ دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان

 27.79 18.7 22.7 49.4 40 22 21.39 60 10.69 ۹۲۰۵ دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس بندرعباس

 خرم آباد
 -دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

 خرم آباد
۷۷۴۸ 14.69 53.4 14.69 44.7 22.89 53.4 66.69 14.69 18.89 

 12.3 4 61.4 56 22 42 0 69.4 25.39 ۸۶۷۸ دانشکده علوم پزشکی مراغه مراغه

 14.5 6.69 25.39 17.39 16.2 47.4 0 65.4 24 ۸۸۵۰ دانشکده علوم پزشکی سیرجان سیرجان

 20.7 16.7 14.69 41.4 29.6 29.39 2.7 64 24 ۸۹۲۸ دانشکده علوم پزشکی سراب سراب

 31.2 6.69 4 22.7 24.79 42 8 45.4 38.7 ۸۹۳۹ دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس بندرعباس

 12.69 4 85.4 52 23.89 22 0 28 32 ۱۲۷۶۳ دانشگاه تبریز تبریز

  

  

 2سهمیه منطقه  کارنامه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی

می باشد. برای  2جدولی که در تصویر زیر مشاهده می کنید مربوط به کارنامه قبولی رشته علوم ازمایشگاهی سهمیه منطقه 

 .العه نماییداین که از رتبه در زیرگروه، شهر، نام دانشگاه و غیره مطلع شوید پیشنهاد می کنیم جدول زیر را با دقت مط

 2در سهمیه منطقه  1400 - 99کارنامه و حداقل درصد و رتبه الزم قبولی علوم آزمایشگاهی سراسری کنکور 



 

 
 

 دانشگاه شهرداوطلب
رتبه در 

 زیرگروه

زبان و 

ادبیات 

 فارسی

دین و 

 زندگی

زمین 

 شناسی

زیست 

 شناسی
 شیمی

زبان 

 عربی

زبان 

 خارجي
 فیزیک ریاضیات

 تهران
دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران-شهید بهشتی
۴۴۳۰ 22.7 54.7 0 46.7 41 65.4 62.7 34.7 58.9 

 اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان
۷۷۳۳ 26.7 56 4 46 31.5 60 81.4 15.39 42.29 

 شهرکرد
دانشگاه علوم پزشکی 

 شهرکرد
۸۸۵۰ 12 60 0 46.7 29.6 100 90.69 9.39 21.2 

 44.5 19.29 44 22.7 38.09 26 16 68 26.7 ۱۰۱۲۵ دانشگاه علوم پزشکی قم قم

 بابل
دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
۹۰۹۱ 28 78.69 12 56 18.1 70.69 36 8 23.39 

 کرمانشاه
دانشگاه علوم پزشکی 

 کرمانشاه
۹۲۷۰ 21.39 53.4 0 32 42 61.4 41.4 20 28.89 

 تهران
دانشگاه علوم پزشکی 

ارتش جمهوری اسالمی 

 ایران

۹۶۱۹ 48 28 0 38.7 22.89 60 58.7 18.7 32.29 

 کرج
دانشگاه علوم پزشکی 

 کرج -البرز
۱۰۲۲۸ 29.39 50.7 8 43.4 23.89 70.69 100 9.39 24.5 

 ارومیه
دانشگاه علوم پزشکی 

 ارومیه
۱۲۶۵۶ 29.39 36 12 13.39 53.4 62.7 4 10.69 54.5 

 قزوین
دانشگاه علوم پزشکی 

 قزوین
۱۱۹۸۴ 44 36 0 30.7 35.29 64 16 18.7 12.3 

 گناباد
دانشگاه علوم پزشکی 

 گناباد
۱۴۹۹۶ 33.4 41.4 0 21.39 4.8 74.69 5.4 33.4 32.29 

 بابل
دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
۱۴۵۶۶ 20 52 17.39 26.7 29.6 44 85.4 16 14.5 



 

 
 

 لنگرود

دانشگاه علوم پزشکی 

رشت )محل  -گیالن

تحصیل دانشکده 

پیراپزشکی گیالن مستقر 

 در شهرستان لنگرود(

۱۲۴۲۹ 29.39 65.4 0 30.7 28.6 52 21.39 13.39 31.1 

 سبزوار
دانشگاه علوم پزشکی 

 سبزوار
۱۲۵۷۰ 16 60 0 28 24.79 60 58.7 21.39 36.79 

 گرگان
دانشگاه علوم پزشکی 

 گرگان -گلستان 
۱۲۵۸۴ 24 42.7 0 37.4 29.6 65.4 36 10.69 34.5 

 داراب

دانشگاه علوم پزشکی 

شیراز)محل تحصیل 

دانشکده پیراپزشکی 

 داراب(

۱۳۵۰۹ 40 48 8 36.7 17.2 40 66.69 16 16.1 

بویر 

 احمد)یاسوج(
دانشگاه علوم پزشکی 

 یاسوج
۱۳۷۵۰ 20 52 0 28 23.89 54.7 66.69 25.39 18.89 

 14.5 13.39 28 69.4 26.7 32 0 68 26.7 ۱۳۸۴۴ دانشگاه علوم پزشکی قم قم

 آمل

دانشگاه علوم پزشکی 

ساری ) محل  -مازندران 

تحصیل دانشکده 

 پیراپزشکی آمل(

۱۴۰۱۲ 26.7 48 0 30 13.39 40 96 9 7.8 

 خمین
دانشکده علوم پزشکی 

 خمین
۱۴۰۹۰ 14.69 33.4 0 42 22.89 40 77.4 12 35.59 

 خرم آباد
دانشگاه علوم پزشکی 

 خرم آباد -لرستان 
۱۴۵۶۶ 52 48 0 28.7 20 52 46.7 10.3 14.5 

 زاهدان
دانشگاه علوم پزشکی 

 زاهدان
۱۴۶۰۳ 22.7 30.7 0 37.4 18.1 54.7 73.4 17.39 21.2 

 زاهدان
دانشگاه علوم پزشکی 

 زاهدان
۱۴۷۱۰ 34.7 54.7 12 26 42.9 78.69 36 1.39 17.29 



 

 
 

 سراب
دانشکده علوم پزشکی 

 سراب
۱۶۹۶۰ 40 57.4 18.7 27.39 17.2 54.7 32 7.69 19.6 

 بابل
دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
۱۵۳۶۶ 24 57.4 0 26 30.5 18.7 18.7 18.6 22.29 

 سیرجان
دانشکده علوم پزشکی 

 سیرجان
۱۵۷۲۴ 21.39 81.4 0 42.7 19.1 38.7 0 4 26.7 

 زاهدان
دانشگاه علوم پزشکی 

 زاهدان
۱۶۳۶۶ 9.39 37.4 0 38 21 46.7 2.7 2.7 28.89 

 زنجان
دانشگاه علوم پزشکی 

 زنجان
۱۶۹۳۲ 14.69 33.4 0 57.4 17.2 40 21.39 13.39 8.89 

 همدان
دانشگاه علوم پزشکی 

 همدان
۱۷۹۱۳ 16 54.7 0 30 14.3 45.4 30.7 16 8.89 

 سیرجان
دانشکده علوم پزشکی 

 سیرجان
۱۸۲۷۷ 25.39 53.4 0 17.39 26.7 53.4 37.4 14.69 16.1 

 سیرجان
دانشکده علوم پزشکی 

 سیرجان
۱۸۵۱۹ 37.4 56 0 21.39 17.2 44 46.7 12 13.8 

 سیرجان
دانشکده علوم پزشکی 

 سیرجان
۲۱۱۷۷ 29.39 48 0 27.39 6.69 42.7 25.39 18.7 17.79 

 شاهرود
دانشگاه علوم پزشکی 

 شاهرود
۳۰۰۱۸ 20 33.4 0 18.7 13.39 34.7 2.7 2.7 28.89 

  

 3سهمیه منطقه  کارنامه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی

 3و منطقه  2نطقه قبول می شوند با رتبه دانشجویانی که با سهمیه م 1با سهمیه منطقه  مطمئنا میدانید رتبه دانشجویانی که

قبول می شوند تفاوت دارد. به همین دلیل ما کارنامه اخرین داوطلبانی که توانستند در رشته علوم آزمایشگاهی قبول شوند را 

 .در قالب یک جدول به شما ارائه کردیم

  



 

 
 

 3منطقه در سهمیه  1400 - 99کارنامه و حداقل درصد و رتبه الزم قبولی علوم آزمایشگاهی سراسری کنکور 

 دانشگاه شهرداوطلب
رتبه در 

 زیرگروه

زبان و 

ادبیات 

 فارسی

دین و 

 زندگی

زمین 

 شناسی

زیست 

 شناسی
 شیمی

زبان 

 عربی

زبان 

 خارجي
 فیزیک ریاضیات

 داراب

دانشگاه علوم پزشکی شیراز)محل 

تحصیل دانشکده پیراپزشکی 

 داراب(

۹۲۳۹ 40 38.7 50.7 50 15.3 26.7 21.39 14.19 23.39 

 7.8 10.69 37.4 49.4 19.1 28.7 48 49.4 38.7 ۱۳۶۵۲ دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان

 23.39 16 34.7 50.7 34.29 25.39 18.7 48 24 ۷۷۹۳ دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان

 گرگان
 -دانشگاه علوم پزشکی گلستان 

 گرگان
۷۰۹۵ 36 61.4 0 33.4 17.2 37.4 96 26.7 22.29 

بویر 

 احمد)یاسوج(
 23.39 12 29.39 41.4 17.2 33.4 38.7 52 28 ۱۲۰۷۴ دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

 18.39 10.69 38.7 54.7 22 50.7 29.39 69.4 21.39 ۸۶۶۲ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سبزوار

 25.6 8 37.4 61.4 15.3 32 29.39 77.4 34.7 ۱۰۳۶۷ دانشکده علوم پزشکی سراب سراب

 اهواز
دانشگاه علوم پزشکی جندی 

 اهواز -شاپور 
۹۳۶۴ 21.39 38.7 26.7 24.7 37.2 74.69 69.4 4 40 

 20 24 56 53.4 22 40 0 38.7 30.7 ۸۱۲۹ دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران

 23.39 12 48 37.4 21 46.7 5.4 61.4 24 ۹۰۴۱ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ارومیه

 بجنورد
دانشگاه علوم پزشکی خراسان 

 بجنورد -شمالی
۹۱۱۱ 40 56 0 29.39 15.3 76 56 18.7 21.2 

 31.1 0 82.69 24 32.4 38 0 49.4 30.7 ۹۲۵۳ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ارومیه

 20 16 49.4 50.7 15.3 27.39 0 68 48 ۹۳۵۰ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان رفسنجان

 11.19 9.39 18.7 32 20 29.39 34.7 32 21.39 ۱۷۷۴۸ دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر



 

 
 

 گرگان
 -دانشگاه علوم پزشکی گلستان 

 گرگان
۱۱۶۹۵ 32 54.7 0 46.7 27.7 60 13.39 0 23.39 

 15.6 18.7 42.7 52 26.7 19.39 0 44 20 ۱۳۲۴۱ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل

 12.3 8 38.7 50.7 8.6 46 0 50.7 29.39 ۱۴۲۳۳ دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر

 10 4 26.7 45.4 15.3 8 0 46.7 34.7 ۲۵۸۷۹ دانشگاه علوم پزشکی شاهرود شاهرود

 2.29 8 21.39 54.7 21 26.7 0 52 28 ۱۶۸۳۴ دانشکده علوم پزشکی خمین خمین

  

  در مورد دانشگاه های پذیرنده رشته علوم آزمایشگاهی و طرفیت پذیرش آن ها چه می دانید؟

آشنایی با دانشگاه های پذیرنده رشته علوم آزمایشگاهی و ظرفیت پذیرش آن ها در کنار تحلیل و بررسی کارنامه قبولی 

روه پزشکی یعنی رشته علوم آزمایشگاهی رشته علوم آزمایشگاهی اثر کاربردی در جذب هر داوطلب در این رشته از گ

دارد. پس حتما  اطالعات موثقی را در رابطه با مراکز دانشگاهی پذیرنده علوم آزمایشگاهی و همین طور ظرفیت 

 .دانشجویان در آن ها را بدست آورید

  

 .بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید نتایج ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد جهت اطالع از

  

  ان به قبولی در بهترین دانشگاه در رشته علوم آزمایشگاهی رسید؟چگونه می تو

رشته علوم آزمایشگاهی یکی از آن رشته هایی است که طرفداران زیادی در بین دانش آموزان و داوطلبان کنکور 

خواهند تجربه بعالوه، داوطلبان در جستجوی قبولی در یکی از بهترین دانشگاه های پذیرنده این رشته بوده و می   .دارد

  .قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی در دانشگاهی دولتی را پیدا کنند

الزمه این امز و کسب بهترین نتیجه در آزمون سراسری تجربی برای قبولی در این رشته تحصیلی داشتن بهترین و کامل 

ترین برنامه ریزی درسی، استفاده از جدیدترین متدهای مطالعه و همین طور انتخاب بهترین منابع درسی و کمک درسی 

  .است که باید مورد توجه قرار بگیرد

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af%d9%87-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af%d9%87-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


 

 
 

 

 ر پیرامون رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهیاخبا

 الملليتغییر عنوان رشته علوم آزمایشگاهی برای دانشجویان بین

بر اساس گزارش ایسنا مطابق با مصوبه یازدهمین جلسه کمیته تطبیق و متناسب سازی برنامه های آموزشی برای 

برای دانشجویان بین  ۱۴۰۰تیرماه  ۱۳طع کارشناسی در تاریخ دانشجویان بین المللی، عنوان رشته علوم آزمایشگاهی در مق

 .تغییر یافت Medical Laboratory Sciences به عنوان Laboratory Sciences المللی از عنوان

 شودای رشته علوم آزمایشگاهی بررسی میبازگشت دکترای حرفه

عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت، به دلیل  طبق گزارش خبرگزاری خبرنگاران جوان و بر اساس اعالم دبیر شورای

ای رشته درخواست های مکرر کارشناسان علوم آزمایشگاهی کشور به وزارت بهداشت در مورد بازگشت دکتری حرفه

 .علوم آزمایشگاهی در حال حاضر یک کمیته برای بررسی و نیاز سنجی این موضوع وارد عمل شده است

  



 

 
 

 .نیدبر روی لینک قرمز رنگ کلیک ک مشاوره تحصیلی برای کنکور پزشکی برای کسب اطالعات نسبت به

  

  

 خالصه مطلب

را به دست بیاورید.  رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهیتا قبل از مطالعه این مقاله نمی دانستند که چگونه باید  امطمئن

الزم به ذکر است بدانید برای کسب رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی باید اطالعات دقیقی نسبت به کارنامه، حداقل 

زم برای قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی در سهمیه منطقه یک، منطقه دو و منطقه سه را در اختیار داشته درصد و رتبه ال

توانید با آگاهی بیشتر برای قبولی این رشته تالش نمایید.این نکته مهم را هم در نظر داشته باشید باشید. در این صورت می

اواخر دی ماه می باشد و شما باید برای ثبت نام این رشته در اواخر در  ۱۴۰۲زمان ثبت نام ارشد وزارت بهداشت در سال 

  .دی ماه به وب سایت رسمی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنید

در ادامه بهتر است ذکر کنیم شما به راحتی می توانید با استفاده از مشاوره تحصیلی ایران تحصیل که رتبه برترهای سال 

های معتبری همچون دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم ایشگاه هستند در دانشگاههای گذشته رشته علوم آزم

پزشکی همدان، دانشکده علوم پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و بسیاری از دانشگاه های معتبر دیگر قبول 

د تا به راحتی رتبه قبولی در رشته علوم شوید. در نهایت امیدواریم محتویات موجود در این مقاله بتواند به شما کمک کن

 .آزمایشگاهی را کسب کنید

  

  

  

 

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/

