
نکور تجربی و علی الخصوص افرادی که به دنبال  این سؤالی است که همه داوطلبان ک چگونه درس بخوانیم برای پزشکی؟

رتبه برتر شدن و قبولی در رشته شناخته شده و مهم پزشکی هستند از خود می پرسند. رسیدن به جواب این سؤال در گرو 

ا  کسب اطالعاتی است که داوطلبان مؤفق در طول سال های قبل به آن ها دست پیدا کرده اند. اطالعاتی که با دانستن آن ه

می توان به مؤفقیت بزرگی دست پیدا کرده و رسیدن به قبولی در رشته پزشکی در گروه تجربی را از آن خود کرد. فقط  

 .کافیست این روش ها را بدانید و در ادامه با اراده و پشتکاری مثال زدنی جلو بروید و هرگز ناامید نشوید

  

ولی در رشته پزشکی در کنکور سال آینده جزم کرده اید و مدام به هر یک از شما داوطلبان عزیز که عزم خود را برای قب

هستید به مراتب به وجود شخصی آگاه که بتواند   چگونه درس بخوانیم برای پزشکی؟ دنبال بهترین پاسخ برای سؤال

اتی عالی و بی نظیر راهکارهای الزم را در این رابطه به شما ارائه کند نیاز مبرم دارید. فردی که با داشتن آگاهی و اطالع

به قبولی تضمینی شما در کنکور و رسیدن به رشته پزشکی کمک کند. مشاوران حاضر در مرکز مشاوره آماده پاسخگویی 

  .به شما برای سهولت هر چه بیشتر در قبولی در رشته پزشکی هستند
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  از دوران دبیرستان چگونه درس بخوانیم برای پزشکی؟

شاید باور نکنید اما برای قبولی در رشته پزشکی باید از همان سال اول دبیرستان و روز اول تحصیل در این پایه شروع 

 .کنید

یه هدف قطعی خود یعنی قبولی در رشته پزشکی و رسیدن به آن را برای خود  به این معنا که از لحظه اول ورود به این پا

  .مشخص کنید و با تمام قوا پیش بروید و از هیچ کوششی در این رابطه دریغ نکنید

می پرسید از دوران دبیرستان چگونه درس بخوانیم برای پزشکی؟. در ادامه با ارائه راهکارهایی در این رابطه در   حتما  

 .شما دوستان عزیز هستیم خدمت

  

  

 سر کالس درس شش دانگ حواستان را به درس معلم بدهید  •

دوستان عزیز اگر واقعا  می خواهید چند سال آینده عنوان خانم یا آقای دکتر را در کنار اسم خود داشته باشید تمرکز در سر  

 .ه توسط معلم را فراموش نکنیدکالس و گوش دادن به درس داده شد

این که سرتا پا گوش باشید و شش دانگ حواستان را به درس معلم بدهید در یادگیری شما و در نتیجه قبولی شما در رشته  

 .پزشکی تأثیری فوق العاده دارد

علم را به طور کامل البته به خاطر داشته باشید که در حین گوش کردن تمامی نکات و جزئیات مهم گفته شده به وسیله م 

 .یادداشت کنید تا بعدا  آن را مرور بفرمایید

چه بسیار دانش آموزانی که به جز درس خواندن صحیح و برنامه ریزی با گوش کردن دقیق و اصولی سر کالس مدرسه به  

 .مؤفقیت های چشمگیری نرسیده و مایه افتخار اقوام و خانواده نشده اند

 !شید؟چرا شما جزء این افراد نبا

  

  

 از هیچ فرصتی برای مطالعه و کسب نمرات خوب غافل نشوید .

دوستان عزیز قبولی در رشته پزشکی چیزی نیست که به همین راحتی ها به دست بیاید و نیاز به مطالعه زیاد و کسب  

 .نمرات خوب در طول دوران دبیرستان دارد

منطقی و درست برای سؤال چگونه درس بخوانیم برای  از همان سال اول دبیرستان به کمک مشاور خود به پاسخی 

 .یدجلو برو بهترین شیوه مطالعه پزشکی؟ برسید و تا سال آخر با برنامه ریزی درست و
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 وقت خود را با کارهای بیهوده هدر ندهید •

 .دوستان عزیز درست است شما زمان زیادی تا کنکور دارید اما فراموش نکنید که این زمان هم همچون برق و باد می گذرد

پس زمان را هدر ندهید و از اوقات مفید خود نهایت بهره را ببرید و به خاطر داشته باشید که مؤفقیت چیزی نیست که 

 .تصادفی به دست آید

  

  

 

  

  

 ر روی لینک مربوطه کلیک کنید ب روش مطالعه زیست برای قبولی پزشکی برای اطالع از
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   در سال آخر دبیرستان چگونه درس بخوانیم برای پزشکی؟

آخرین سال دبیرستان یعنی همان سال چهارم سالی سرنوشت ساز برای شما دوست عزیز داوطلب قبولی در رشته پزشکی 

 .است

درس بخوانیم برای پزشکی؟ برسید تا بدین   در این سال شما باید به جوابی بی نقص و کامل برای این پرسش یعنی چگونه

   .ترتیب خدایی ناکرده مجبور به ماندن پشت کنکور برای رسیدن به قبولی در این رشته نشوید

یافتن پاسخ برای پرسش چگونه درس بخوانیم برای پزشکی؟ در این زمان می تواند آینده شما را به کل کن فیکون کند و  

 .برایتان برآورده کند آرزوی قبولی در این رشته را

حتما  می پرسید که خب چگونه می توان به پاسخی قانع کننده و درست برای این پرسش یعنی چگونه درس بخوانیم برای  

 پزشکی؟ در آخر سال تحصیل در دبیرستان و روزهای نزدیک به کنکور برسیم؟ 

قبولی پزشکی در خدمت شما دوستان و همراهان  روش طالیی و تضمینی رتبه های برتر کنکور برای 3در ادامه با ارائه 

عزیز سایت ایران تحصیل هستیم تا بدین ترتیب بتوانید پاسخی دقیق برای این سؤال یعنی چگونه درس بخوانیم برای  

 .پزشکی؟ پیدا کنید

  

  

 برنامه ریزی دقیق و اصولی را در پیش بگیرید  •

دقیق و اصولی می تواند شما را به اوج برساند و قبولی در رشته  به جرأت می توان گفت که استفاده از برنامه ریزی 

 .پزشکی را برایتان ضمانت کند

البته برنامه ریزی که مناسب حال و شرایط روحی و جسمی شما باشد و به وسیله مشاوری آگاه و باتجربه که پیش از این  

را   سایت سازمان سنجش  نامه ریزی بهتر می توانیدسابقه برنامه ریزی برای رتبه های برتر را نیز داشته است. برای بر

 .برای اطاتع از تاریخ دقیق کنکور بررسی نمایید

 .درس خواندن بدون برنامه ریزی نه تنها نتیجه مثبتی را برایتان به دنبال ندارد بلکه بیشتر شما را گیج و سردرگم می کند

  

  

 از یادگیری بهترین و جدیدترین متدهای مطالعه غافل نشوید   •

یادگیری بهترین و جدیدترین متدهای مطالعه که رتبه های برتر نیز از آن ها استفاده کرده اند برای شما دوست عزیز 

 .کنکوری و شخصی که می خواهید بدانید چگونه درس بخوانیم برای پزشکی؟ از الزامات است

ش ذهنی بیشتری دارید و می توانید دروس را بهتر و دقیق تر یاد بگیرید. از جمله جدیدترین متدهای بدین ترتیب آرام

 .یادگیری می توان از روش تندخوانی فانتوم و یا دیگر روش های تندخوانی نام برد

https://www.sanjesh.org/


 .شکی تضمین کنندروش هایی که به وسیله متخصصان و کارشناسان ابداع شده اند و می توانند قبولی شما را در رشته پز

  

  

 شما باشد  تست زدن زیاد می تواند بزرگترین کمک به  •

دوستان عزیز از هر مشاوری که سؤال کنید چگونه درس بخوانیم برای پزشکی؟ یکی از مواردی که مسلما  برای رسیدن به 

 .مؤفقیت به شما پیشنهاد می کند تست زدن زیاد است

 .مهم و کاربردی تست زنی مانند تکنیک دو خودکار باشد البته تست زنی که با استفاده از اصول

اطمینان داشته باشید که هر چه بیشتر تست بزنید نه تنها ضرر نمی کنید بلکه دستتان هم برای جلسه کنکور و پاسخگویی  

 .بهتر به سؤاالت در زمان کمتر روان می شود

دروس عمومی و اختصاصی برقرار کنید و این گونه نباشد که  البته فراموش نکنید که در زمان تست زنی باید تعادل را بین 

 .بیشتر از دروس عمومی و یا درس های اختصاصی تست بزنید

در غیراینصورت چیزی به جز ضرر و عدم یادگیری درست مطالب و نکات درسی و در ذهن نماندن آن ها نصیبتان نمی  

 .شود

  

  

 ر روی لینک مربوطه کلیک بفرمایید ب رتبه قبولی پزشکی برای اطالع از
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  در ماه های نزدیک کنکور چگونه درس بخوانیم برای پزشکی؟ 

یکی از سؤاالتی که معموال  داوطلبان از مشاوران کنکور می پرسند این است که در ماه های باقی مانده برای کنکور تجربی  

 چگونه درس بخوانیم برای پزشکی؟

جدی و اصولی در چند ماه آخر تا کنکور توانسته اند به قبولی در رشته پزشکی  چه بسیار داوطلبانی که با درس خواندن

 .برسند

در ماه های آخر تا کنکور دیگر فرصتی برای آزمون و خطا نیست و شما باید بهترین و دقیق ترین راه های مطالعه را در   

 .پیش بگیرید

 .زمان بیشتری را به تست زنی اختصاص دهید از جمله این که مرور نکات مهم را فراموش نکنید و یا این که

عالوه بر این ها، از جمع بندی نیز غافل نشده و از روش جمع بندی هر سه روز یک بار برای گرفتن نتیجه بهتر استفاده  

 .کنید

 دروس عمومی را تقویت نمایید  •

یکی از اشتباهاتی که داوطلبان گروه علوم تجربی برای قبولی در رشته مورد عالقه خود همانند رشته پزشکی دارند بحث  

بدیهی است که تاثیر دروس تخصصی بسیار بیشتر از دروس عمومی است اما اگر   اهمیت ندادن به دروس عمومی است.

ا متوجه این مساله خواهید شد که درصدهای عمومی برای  نگاهی به درصدهای کارنامه قبولی پزشکی بیندازید، حتم

 .داوطلبان هر یک از این رشته ها باال می باشد



 به طور مکرر تست بزنید •

تست زنی می تواند در حکم تمرین برای قبولی و آمادگی عمل کند. به همین دلیل، هر یک از شما داوطلبان عزیز می توانید 

لیل و آنالیز هر یک از سواالت، کمترین اشتباه را هنگام کنکور داشته باشید و قبولی با استفاده از مطالعه دقیق و تح

صددرصد در پزشکی را در آینده خود ببینید. عالوه بر این، تمرین و تکرار تست ها سبب می شود تا شما سواالت را به 

به یاد داشته باشید که برای افزایش سرعت  طور مکرر مشاهده نموده و در زمان کنکور سریع تر به آن ها پاسخ دهید. اما، 

خود رد زمان تست زدن، بهتر است که روش های تست زنی سریع را بدانید. مشاوران ما به شما داوطلبان عزیز جدیدترین  

  .روش های تست زنی را آموخته و در این راه پر از فراز و نشیب شما را یاری می رسانند

 از مشاوران خوب کمک بگیرید •

هایت، به یاد داشته باشید که برای این که بتوانید تمامی موارد را به خوبی انجام دهید، باید از یک مشاور با تجربه و  در ن

ماهر کمک بگیرید. زیرا مشاوران می توانند به شما عزیزان کمک کنند تا برنامه ریزی خوبی داشته باشید و بتوانید با  

شما را با تمامی منابع کنکور تجربی آشنا کرده و نکات قبولی را به شما خواهند روشی صحیح مطالعه کنید. عالوه بر این، 

  .گفت. داشتن مشاوره تحصیلی مزایای دیگری نیز دارد که می توانید با مطالعه مقاله زیر به تمامی آن ها پی ببرید

  

 های مطالعه برای قبولی پزشکی کافی نیست روش استفاده از بهترین

این نوشته با ذکر پاسخی درست و کامل برای این پرسش یعنی چگونه درس بخوانیم برای پزشکی؟ در  دوستان عزیز در

 .را خدمتتان ارائه کردیم  روش تضمینی رتبه های برتر کنکور برای قبولی 3خدمت شما بودیم و 

 .ی تواند به شما کمک کنداما هرگز از توجه به این موضوع مهم غافل نشوید که تنها یادگیری روش های مطالعه درست نم

در واقع، در کنار یادگیری و اطالع از این روش ها استفاده از بهترین منابع درسی و کمک درسی، اطالع از نکات کلیدی و  

ارزنده برای قبولی در کنکور تجربی و رسیدن به رشته پزشکی و همین طور روش های افزایش تمرکز در حین مطالعه هم  

 .ما دارداهمیت زیادی برای ش

 حتما  می پرسید که چگونه می توان اطالعاتی را در رابطه با موارد مذکور بدست آورد و قبولی را در دستان خود داشت؟ 

 .راه حلی عالی و کاربردی که می توانیم به شما بدهیم کمک خواستن از مشاوری ماهر است

  

 آخرین اخبار مرتبط با چگونه درس بخوانیم برای پزشکی؟ 

 وزارت بهداشت با پذیرش رشته های علوم پزشکی بدون آزمون مخالفت •

کاردانی مامایی با دیپلم علوم انسانی ممکن است، گفت:   پذیرش با بیان اینکه پزشکی علوم هایدبیر شورای گسترش دانشگاه

 .تحصیلی و بدون آزمون موافق نیست سوابق وزارت بهداشت با پذیرش دانشجو با

های علوم پزشکی درباره پذیرش کاردانی با سوابق تحصیلی در برخی یر شورای گسترش دانشگاهزاده دبجلیل کوهپایه 

اند در مقاطع کاردانی و  ها مکلف شدههای پیش براساس مصوبات سنجش و پذیرش دانشجو، دانشگاهها گفت: از سالرشته

های علوم پزشکی با اشاره به اینکه شگاهکارشناسی بر اساس سوابق تحصیلی دانشجو جذب کنند. دبیر شورای گسترش دان



های علوم پزشکی از طریق آزمون باشد، گفت: موضع وزارت بهداشت همیشه این بوده است که پذیرش دانشجو در دانشگاه

دانیم و معاونت آموزشی وزارت بهداشت  های علوم پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی را عادالنه نمیپذیرش در دانشگاه

های علوم پزشکی نیست، اما چون این قانون شورای  دانشجو با سوابق تحصیلی و بدون آزمون در رشته موافق پذیرش

هستیم تا حتی با کمترین   سنجش و پذیرش کشور است؛ چاره ای جز تمکین قانون نداشته ولی در حال تغییر عادالنه آن

 .احتمال سالمت مردم به خطر نیفتد

  

 به نفع بیمار صادر شد درصد از پرونده پزشکی  ۸۲رای  •

فقره   ۵۰۰هزار و  ۷های تشکیل شده در سال گذشته در مورد تخلفات پزشکی را زنجان تعداد پرونده پزشکی نظام رئیس کل

ها به نفع بیمار بوده است که این موضوع بیانگر این است که سازمان نظام درصد آرای این پرونده ۸۲اعالم کرد و گفت: 

 .وق مردم تعارف ندارد و سازمان نظام پزشکی مدافع حقوق مردم استپزشکی در دفاع از حق

 


