
 

 
 

 پزشكي قبولي رتبه آخرين

رشته پزشكي، يكي از پرطرفدارترين رشته ها است در کنكور سراسری مي باشد که کسب رتبه مجاز در آن، کمي 

دشوار است. زيرا، اين رشته متقاضیان بسیار زيادی دارد و افراد برای قبولي بايد رتبه خوبي را کسب نمايند. 

ا با ضرايب هر درس و هر زير گروه به خوبي داوطلبان شرکت در کنكور تجربي، برای قبولي در رشته پزشكي ابتد

آخرین رتبه قبولی  آشنا شوند. سپس، بايد اطالعات کاملي را در رابطه با کارنامه قبولي سال های گذشته و

  .به دست آورند پزشکی

اگر شما هم جز افرادی هستید که مي خواهید در کنكور تجربي شرکت کرده و مجاز به انتخاب رشته پزشكي 

بهتر است که ابتدا اطالعات ذکر شده را کسب نمايید. اين اطالعات به شما عزيزان کمک زيادی خواهند  شويد،

کرد؛ لذا، برای آشنايي با آخرين رتبه قبولي پزشكي و کارنامه قبولي اين رشته، در ادامه مقاله با ما همراه باشید. 

  .عات بدانید را برای شما عزيزان بیان خواهیم کردما در ادامه مقاله هر آن چه که بايد در رابطه با اين موضو

  

 در دانشگاه های مختلف آخرين رتبه قبولي پزشكي

داوطلباني که از همان ابتدا قصد قبول شدن در پزشكي دانشگاه های سراسری را ندارند و به همین خاطر تمام 

آخرین رتبه  ، مي توانند با اطالع ازتالش خود را برای شرکت در کنكور برای قبولي پزشكي به کار گرفته اند

برنامه ريزی دقیق تری داشته باشند. هر چند که رقابت بر سر قبولي در رشته های پزشكي در  قبولی پزشکی

دانشگاه آزاد نیز همانند کنكور سراسری وجود دارد. لذا؛ به همین دلیل، داوطلبان شرکت کننده در کنكور دانشگاه 

از آخرين رتبه و تراز قبولي پزشكي دانشگاه های سراسری و آزاد در شهرهای مختلف داشته آزاد بايد اطالع دقیقي 

 .باشند. چرا که رتبه و تراز قبولي های پزشكي در شهرها و دانشگاه های مختلف بسیار با هم متفاوت است

طلبي که پزشكي آزاد به عنوان مثال برای قبولي پزشكي آزاد تهران بايد رتبه بهتری نسبت به رتبه قبولي داو

باز هم تاکید مي کنیم که شما با اطالع دقیق از رتبه و تراز آخرين نفرات قبولي  .زاهدان قبول شده، داشته باشید

مي توان با اطالع از آخرين رتبه قبولي  .در هر منطقه مي توانید برنامه ريزی حرفه ای تر و مفید تری داشته باشید



 

 
 

نگین درصد های الزم برای قبولي دست يابید و اين نكته خیلي مهم را در برنامه پزشكي سراسری و آزاد به میا

 .ريزی های درسي و روزانه خود جهت دهید و متناسب با آن ها درس بخوانید و تالش کنید

  

  

 

  

  



 

 
 

 آخرين رتبه قبولي پزشكي درصد های

 نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي تهران 

 106ظرفیت رشته : 

 58:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 

 65:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 92:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

 نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي شیراز نیمسال اول 

 54ظرفیت رشته : 

 93:  1قبولي منطقه  آخرين رتبه

 173:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 69:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

  تهران نیمسال اول -نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي 

 80ظرفیت رشته :

 140:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 

 176:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 223:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

  تهران نیمسال دوم -دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي نام 

 80ظرفیت رشته : 

 200:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 

 252:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 434:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

 نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي مشهد نیمسال اول 

 46ظرفیت رشته : 

 207:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 



 

 
 

 337:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 72:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

 نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي تبريز نیمسال اول 

 62ظرفیت رشته : 

 347:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 

 423:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 152:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

 زشكي شیراز نیمسال دومنام دانشگاه : دانشگاه علوم پ 

 94ظرفیت رشته : 

 281:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 

 429:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 172:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

 نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي اصفهان نیمسال اول 

 62ظرفیت رشته : 

 246:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 

 350:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 264:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

 نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي ايران 

 128ظرفیت رشته : 

 245:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 

 389:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 532:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

 نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي تبريز نیمسال دوم 

 88ظرفیت رشته : 

 537:  1رتبه قبولي منطقه آخرين 



 

 
 

 617:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 259:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

  رشت نیمسال اول -نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي گیالن 

 38ظرفیت رشته : 

 523:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 

 552:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 162:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

  دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي همدان نیمسال اولنام 

 32ظرفیت رشته : 

 - : 1آخرين رتبه قبولي منطقه 

 754:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 303:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

 نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي بیرجند نیمسال اول 

 20ظرفیت رشته : 

 1060:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 

 998:  2ن رتبه قبولي منطقه آخري

 311:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

 نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي اصفهان نیمسال دوم 

 84ظرفیت رشته : 

 431:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 

 538:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 623:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

 نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي ارومیه نیمسال اول 

 24ظرفیت رشته : 

 597:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 



 

 
 

 758:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 228:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

 نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي مشهد نیمسال دوم 

 86ظرفیت رشته : 

 433:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 

 505:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 139:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

 نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي بابل 

 88ظرفیت رشته : 

 - : 1آخرين رتبه قبولي منطقه 

 889:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 446:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

 نیمسال اول نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي جندی شاپور اهواز 

 38ظرفیت رشته : 

 607:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 

 664:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 235:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

 نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي بقیه اهلل پذيرش ازمیان داوطلبان باعضويت بسیجي 

 35ظرفیت رشته : 

 776:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 

 1534:  2ه قبولي منطقه آخرين رتب

 - : 3آخرين رتبه قبولي منطقه 

 نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي سمنان نیمسال اول 

 16ظرفیت رشته : 

 867:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 



 

 
 

 1143:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 279:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

  (پزشكي تهران )رشته های -نام دانشگاه : دانشگاه شاهد 

 50ظرفیت رشته : 

 613:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 

 - : 2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 - : 3آخرين رتبه قبولي منطقه 

  کرج -نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي البرز 

 50ظرفیت رشته : 

 506:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 

 873:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 905:  3قه آخرين رتبه قبولي منط

  ساری نیمسال اول -نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي مازندران 

 58ظرفیت رشته : 

 700:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 

 784:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 517:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

  

  

 . ، بر روی لینک کلیک کنیدآخرين رتبه قبولي پزشكي پرديس برای آشنايي با
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 نظام جديد آخرين رتبه قبولي پزشكي

 نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي اردبیل 

 58ظرفیت رشته : 

 1131:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 

 1410:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 465:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

 نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي ارومیه نیمسال دوم 

 52ظرفیت رشته : 

 889:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 

 1207:  2تبه قبولي منطقه آخرين ر

 427:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

 نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي يزد 

 70ظرفیت رشته : 

 570:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 

 738:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 699:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

  مرشت نیمسال دو -نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي گیالن 

 58ظرفیت رشته : 

 840:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 

 994:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 371:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

 نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي شهرکرد نیمسال اول 

 16ظرفیت رشته : 

 928:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 



 

 
 

 1250:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 - : 3ي منطقه آخرين رتبه قبول

  

  

 

  

  



 

 
 

 نظام قديم آخرين رتبه قبولي پزشكي

 نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي کرمانشاه 

 74ظرفیت رشته : 

 - : 1آخرين رتبه قبولي منطقه 

 1294:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 395:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

  ساری نیمسال دوم -نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي مازندران 

 34ظرفیت رشته : 

 765:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 

 1057:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 403:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

 لوم پزشكي زنجاننام دانشگاه : دانشگاه ع 

 68ظرفیت رشته : 

 1052:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 

 1307:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 1064:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

 نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي کرمان 

 90ظرفیت رشته : 

 765:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 

 1112:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 330:  3قبولي منطقه  آخرين رتبه

 نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي قزوين 

 46ظرفیت رشته : 

 734:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 



 

 
 

 1025:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 1174:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

 نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي جندی شاپور اهواز نیمسال دوم 

 70ظرفیت رشته : 

 962:  1به قبولي منطقه آخرين رت

 1198:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 703:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

  سنندج -نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي کردستان 

 64ظرفیت رشته : 

 1226:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 

 1624:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 776:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

 خرم آباد نیمسال اول -ه : دانشگاه علوم پزشكي لرستان نام دانشگا 

 18ظرفیت رشته : 

 - : 1آخرين رتبه قبولي منطقه 

 1389:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 791:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

 دارای تعهد خدمت -نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي بابل بومي استان مازندران 

 6ظرفیت رشته : 

 - : 1رتبه قبولي منطقه آخرين 

 1905:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 - : 3آخرين رتبه قبولي منطقه 

 نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي اراک نیمسال اول 

 22ظرفیت رشته : 

 954:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 



 

 
 

 1369:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 - : 3آخرين رتبه قبولي منطقه 

 انشگاه علوم پزشكي فسانام دانشگاه : د 

 46ظرفیت رشته : 

 985:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 

 1378:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 799:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

 نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي همدان نیمسال دوم 

 66ظرفیت رشته : 

 973:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 

 1289:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 540:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

  

  

 ۳منطقه  آخرين رتبه قبولي پزشكي

  پرديس خودگردان--تهران نیمسال اول  -نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي شهیدبهشتي 

 20ظرفیت رشته : 

 928:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 

 2257:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 1417:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

 نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 

 46ظرفیت رشته : 

 1456:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 



 

 
 

 1744:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 881:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

 نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي قم 

 36ظرفیت رشته : 

 988:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 

 1331:  2نطقه آخرين رتبه قبولي م

 - : 3آخرين رتبه قبولي منطقه 

 نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

 40ظرفیت رشته : 

 1114:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 

 1242:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 839:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

 نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي کاشان 

 64ظرفیت رشته : 

 906:  1ه قبولي منطقه آخرين رتب

 1285:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 - : 3آخرين رتبه قبولي منطقه 

 نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 

 52ظرفیت رشته : 

 1226:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 

 1804:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 590:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

  

  



 

 
 

 . ر روی لینک کلیک کنید، برتبه الزم برای قبولي رشته های پیراپزشكي جهت اطالع از

  

  

 ۲منطقه  آخرين رتبه قبولي پزشكي

 نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان 

 70ظرفیت رشته : 

 1291:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 

 1909:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 690:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

  گرگان -نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي گلستان 

 60ظرفیت رشته : 

 950:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 

 1266:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 635:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

 نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي جیرفت 

 16ظرفیت رشته : 

 1482:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 

 3027:  2قبولي منطقه آخرين رتبه 

 1349:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

 نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي تهران پرديس خودگردان 

 45ظرفیت رشته : 

 757:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 
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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-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/


 

 
 

 2061:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 1418:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

 د نیمسال اولنام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي شاهرو 

 34ظرفیت رشته : 

 1138:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 

 1588:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 453:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

 نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي بیرجند نیمسال دوم 

 50ظرفیت رشته : 

 1326:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 

 1580:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 602:  3خرين رتبه قبولي منطقه آ

 نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي ايالم 

 58ظرفیت رشته : 

 1395:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 

 2025:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 890:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

 نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي سمنان نیمسال دوم 

 42ظرفیت رشته : 

 1123:  1قبولي منطقه  آخرين رتبه

 1526:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 - : 3آخرين رتبه قبولي منطقه 

 نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي شاهرود نیمسال دوم 

 46ظرفیت رشته : 

 1231:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 



 

 
 

 1781:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 1501:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

  

  

 

  

  



 

 
 

 ۱رتبه قبولي الزم پزشكي منطقه  

 نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي ارومیه پرديس خودگردان 

 26ظرفیت رشته : 

 2608:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 

 3446:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 2148:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

  خرم آباد نیمسال دوم -نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

 46ظرفیت رشته : 

 1361:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 

 1722:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 876:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

  

  رتبه الزم برای قبولي پزشكي روزانه

  : دانشگاه علوم پزشكي شیراز پرديس خودگرداننام دانشگاه 

 44ظرفیت رشته : 

 1934:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 

 3472:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 2054:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 

  پرديس خودگردان--نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي تبريز نیمسال دوم 

 28ظرفیت رشته : 

 2125:  1آخرين رتبه قبولي منطقه 

 3763:  2آخرين رتبه قبولي منطقه 

 2136:  3آخرين رتبه قبولي منطقه 



 

 
 

  

  کارنامه قبولي پزشكي

عالوه بر آخرين رتبه قبولي پزشكي، شما عزيزان بهتر است که با کارنامه های قبولي رشته پزشكي نیز آشنا شويد. 

  .پزشكي در مناطق مختلف، در ادامه مقاله با ما همراه باشیدبرای آشنايي با کارنامه قبولي رشته 

 ۱کارنامه قبولي رشته پزشكي سهمیه منطقه 

 ۲۰۵۵ رتبه کشوری

 ۷۱۴ رتبه در سهمیه

 ۱۰۴۳۵ تراز

 ۶۲ درصد ادبیات

 ۷۰ درصد عربي

 ۷۹ درصد معارف

 ۴۵ درصد زبان

 ۳۹ درصد زمین

 ۶۷ درصد رياضي

 ۸۶ درصد زيست

 ۸۹ درصد فیزيک



 

 
 

 ۷۸ درصد شیمي

  

  

 

  

  



 

 
 

 2 کارنامه قبولي رشته پزشكي سهمیه منطقه

 ۴۴۲ رتبه کشوری

 ۲۲۱ رتبه در سهمیه

 ۱۱۳۱۴ تراز

 ۷۰ درصد ادبیات

 ۵۹ درصد عربي

 ۸۱ درصد معارف

 ۶۶ درصد زبان

 ۹ درصد زمین

 ۷۸ درصد رياضي

 ۸۸ درصد زيست

 ۹۷ درصد فیزيک

 ۹۷ درصد شیمي

  

 3کارنامه قبولي رشته پزشكي سهمیه منطقه 

 ۶۶۵۳ رتبه کشوری



 

 
 

 ۱۴۹۴ رتبه در سهمیه

 ۹۷۰۸ تراز

 ۵۲ درصد ادبیات

 ۵۷ درصد عربي

 ۸۱ درصد معارف

 ۸۶ درصد زبان

 ۰ درصد زمین

 ۳۸ درصد رياضي

 ۸۴ درصد زيست

 ۷۲ درصد فیزيک

 ۶۳ درصد شیمي

  

  



 

 
 

 

  

  

 جديدترين اخبار رشته پزشكي

 ۱۲های اروپايي، آمريكايي و آفريقايي در ايران / افزايش بیش از دانشجوی پزشكي از کشور ۵۰۰هزار و  ۶تحصیل 

 سال گذشته ۴۳برابری تعداد پزشكان در 

 شودمي بررسي کرونا حوزه در هاکشور عملكرد که زماني: کرد اظهار تلويزيوني برنامه در حضور با زاده رئیس محمد

 خواهد بیشتر را خود جای آينده در که است هاييمعیار از يكي هانظام آوری تاب و است کارآمد ما کشور سیستم

 .کرد



 

 
 

 ها کمترين خوانده ها بیشترين، زبان خوانده يانتقال دانشجويان خارج از کشور به ايران؛ پزشك

 پزشكي هایرشته در تحصیل به شاغل ايراني دانشجويان نفر از ۲۰۰هزار و  ۵در کمتر از پنج سال با درخواست 

 هایحساسیت و اساسي مالحظات دارای پزشكي گروه دانشجويان انتقال که است حالي در اين است شده موافقت

 .است بسیاری

 وز؛ آخرين مهلت انتخاب رشته علوم پزشكي دانشگاه آزادامر

 ۱۴۰۱ سال اسالمي آزاد دانشگاه پزشكي علوم هایرشته ناپیوسته کارشناسي آزمون داوطلبان رشته انتخاب مهلت

 .رسدمي پايان به چهارشنبه امروز

  

  

 خالصه مطلب

آشنا کنیم.  آخرین رتبه قبولی پزشکی فصل باما در اين مقاله سعي داشتیم تا شما عزيزان را به طور کامل و م

به ياد داشته باشید که در تمامي مراحل انتخاب رشته بهتر است که از يک مشاور خوب و با دانش کمک بگیريد. 

زيرا مشاوران به شما عزيزان اطالعات کاملي در رابطه با رتبه های قبولي و کارنامه های قبولي سال های گذشته، 

. الزم به ذکر است تا بدانید که هر مشاوری نمي تواند اين اطالعات را به درستي برای شما بیان ارائه مي دهند

کند. لذا، بهتر است از مراکز مشاوره های با تجربه همچون ايران تحصیل، ياری بگیريد. همكاران ما در هر ساعت 

  .از شبانه روز آماده خدمت رساني به شما عزيزان مي باشند

  

  

  .کنید کلیک انلود پي دی اف مقاله،برای د



 

 
 

  

 


