
 

 
 

 کرد؟ باید چه پزشکی رشته در شدن قبول برای

یکی از سؤاالتی که داوطلبان کنکور علوم تجربی همواره آن  برای قبول شدن در رشته پزشکی چه باید کرد؟

های اخیر، رقابت شدیدی را ها مس پرسند، قبولی در رشته پزشکی است. محبوبیت این رشته خصوصاً در سال

برای داوطلبان گروه آزمایشی تجربی فراهم نموده است. افراد برای قبول شدن در این رشته باید به طور مکرر 

و تمامی منابع این آزمون را به خوبی مطالعه نمایند. عالوه بر این، آن ها باید با ضرایب دروس عمومی  تالش کرده

ها و اختصاصی رشته تجربی آشنا باشند. الزم به ذکر است تا بدانید که ضرایب دروس تجربی در هر یک از رشته

 .باشندمتفاوت می

نکور علوم تجربی اطالع دقیقی را بدست آورید. زیرا اساس کار و برای قبولی در این رشته ابتدا باید از منابع ک

مطالعه شما کتب مورد نظری است که مطالعه خواهید نمود. به یاد داشته باشید که منابع نظام جدید کنکور 

های اخیر تغییر نموده است. به همین دلیل قبل از ثبت نام از این تغییر به خوبی آگاه سراسری تجربی در سال

وید تا بتوانید در کنکور تجربی موفقیت الزم را به دست آورید. برای آشنایی با منابع آزمون می توانید با مشاوران ش

ارتباط برقرار کنید تا از جدیدترین موضوعات کنکور نیز اطالع یابید. مشاوران ما در آکادمی ایران تحصیل تمامی 

  .رار می دهنداطالعات را به طور دقیق در اختیار شما عزیزان ق

مشاوران ما در آکادمی ایران تحصیل تمامی اطالعات کنکور اعم از منابع آن، سواالت سال های گذشته 

و ... را در اختیار داوطلبان قرار داده و با جدیدترین متدهای مشاوره ای، قبولی آن ها را در کنکور به 

بر روی لینک زیر  شاوران ما کافی استدرصد تضمین می نمایند. برای برقراری ارتباط با م100صورت 

  .کلیک کرده و وارد سامانه شوید



 

 
 

 

 چگونه رشته پزشکی قبول شویم؟

ض کنیم که باید اصولی را دانسته باید عر قبول شدن در رشته پزشکی چه باید کرد؟ در پاسخ به سوال برای

و رعایت کنید. در واقع، با دانستن چند اصل شما می توانید تالش های خود را افزایش داده و در این رشته قبول 

  :شوید. برخی از مهم ترین اصول قبول شدن در رشته پزشکی، شامل موارد زیر می باشند

 اهداف خود را به طور کامل شناسایی کنید

ت برای شناسایی اهداف خود، ابتدا باید خودتان را بشناسید، شاید شنیدن این جمله کمی عجیب به نظر باید گف

 ها به دنبال نیازها و اهداف خود در حرکتاما حقیقت این است که عمل به این جمله بسیار مهم است. انسان .برسد

قبل از  .به اهداف شما برای حرکت تبدیل می شوند اند. بنابراین، ابتدا نیازهای خود را بشناسید، زیرا این نیازها

  .اینکه به دنبال پاسخ سوال باال باشید، ابتدا بهتر است در رابطه با شخصیت خود اطالعات الزم را کسب نمایید



 

 
 

به عنوان مثال: آیا از اراده قوی برای قبولی و همچنین تالش و پشتکار برای اخذ مدرک پزشکی برخوردارید؟ آیا 

تواند اطمینان شما را در مند هستید؟ پاسخ این سؤاالت میوری الزم برای انجام وظیفه در این حرفه بهرهاز صب

  .رابطه با مناسب یا نامناسب بودن انتخاب رشته تعیین نماید

 امید و انگیزه داشته باشید

ن تمرین کنید. با خودتان من حتما در رشته پزشکی قبول می شوم، بله کامال درست است؛ همین جمله را با خودتا

یکی از پاسخ هایی که  .بگویید من به راحتی می توانم قبول در رشته پزشکی قبول شوم، کافی است تالش کنم

تلقین مثبت  .می توان به سوال برای قبول شدن در رشته پزشکی چه باید کرد؟ داد، همین تلقین مثبت است

 .مک می نماید تا در آینده در این رشته ها پذیرفته شوندبسیار کارساز می باشد و هر یک از داوطلبان ک

 از تجربه های رتبه های برتر استفاده کنید

از داوطلبان گروه تجربی که در سال های گذشته شرکت کرده اند و موفق به پذیرش در رشته پزشکی شده اند، 

نست که راه و چاه را به شما نشان می تجربه را می توان یکی از مهم ترین عواملی دا .نیز می توانید سوال کنید

یکی از رتبه های برتر انتخاب رشته تجربی، بیان کرده است:  .دهد و از بسیاری از سردرگمی ها نجاتتان خواهد داد

برای قبولی در رشته پزشکی نه به حرف دیگران گوش کردم و نه ناامید شدم. بلکه با کمک مشاورم و تالش » 

لذا، شما عزیزان هم این نکته را در نظر گرفته و برای « بهترین رتبه را بدست آوردم.  های مکرر خودم توانستم

 .رسیدن به هدف خود تالش کنید

 برنامه ریزی درستی داشته باشید

شما داوطلبان عزیز برای قبولی در رشته پزشکی باید یک برنامه درست و اصولی داشته باشید. در واقع، شما باید 

احی کنید که هم بتوانید طبق آن تمامی دروس عمومی و اختصاصی را بخوانید، هم بتوانید تست برنامه ای را طر

 الزم. کنید تفریح و کرده استراحت کافی میزان به بتوانید بزنید. عالوه بر این، شما باید برنامه ای داشته باشید که 

حتی اگر تمام کتاب های دنیا را نزد خود جمع آوری نمایید اما برای مطالعه آن برنامه  که بدانید تا است ذکر به



 

 
 

برای داشتن یک برنامه خوب، بهتر است که  .ریزی نداشته باشید، نخواهید توانست موفقیت الزم را به دست آورید

 .ی تمامی موارد ذکر شده باشداز مشاوران کمک بگیرید؛ زیرا، آن ها می توانند برنامه ای را طراحی کنند که حاو

 از ضرایب درسی رشته تحصیل خود اطالع داشته باشید 

همان طور که در ابتدای مقاله بیان شد، شما داوطلبان عزیز باید از ضرایب درسی رشته خود اطالع داشته باشید. 

ب درس زمین شناسی زیرا، هر یک از ضرایب درسی برای رشته های مختلف متفاوت می باشد. به طور مثال: ضری

در رشته تجربی در زیر گروه اول، سفر است اما در زیر گروه دوم یک می باشد. بنابراین، دانستن این ضرایب درسی 

برای تمامی رشته های الخصوص رسته تجربی، اهمیت بسیار زیادی دارد. برای آشنایی با این ضرایب می توانید با 

طالعات کاملی را دریافت کنید. مشاوران ما نیز در ایران تحصیل جدیدترین مشاوران در ارتباط بوده و از آن ها ا

  .اطالعات را در این زمینه در اختیار شما داوطلبان عزیز قرار می دهند

مشاوران ما در آکادمی ایران تحصیل، با ارائه جدیدترین اطالعات و اخبار در رابطه با ضرایب درسی و 

کرده و قبولی شما را در کنکور تضمین می کنند. برای برقراری ارتباط  منابع کنکور، شما را راهنمایی

  .روی لینک زیر کلیک کرده و با وارد سامانه مشاوره تحصیلی شوید با آن ها کافی است تا بر

 

  

 کور تجربی را شناسایی کنیدمنابع کن

شما عزیزان باید حتما با منابع کنکور تجربی آشنا باشید و طبق آن ها، مطالعه را آغاز کنید. مشاوران به شما 

اطالعات کاملی از تمامی منابع ارائه می دهند که باید پس از آشنایی با آن ها، کتاب های تست مربوط به آن منابع 



 

 
 

را آغاز کنید. فراموش نکنید که تست زدن یکی از مهم ترین کارهایی است که می توانید را تهیه کرده و تست زنی 

برای قبول شدن در رشته پزشکی انجام دهید. زیرا، شما عزیزان در هنگام تست زدن با نحوه طراحی سواالت 

  .کنکور به خوبی آشنا می شوید

  

  دروس عمومی را تقویت نمایید

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

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

د شد که درصدهای است اما اگر نگاهی به درصدهای کارنامه قبولی پزشکی بیندازید، حتما متوجه این مساله خواهی

 .عمومی برای داوطلبان هر یک از این رشته ها باال می باشد

  

 با دروس و واحدهای رشته پزشکی آشنا شوید

شما داوطلبان عزیز بهتر است که به طور کامل با دروس و واحدهای رشته پزشکی، آشنا شوید. زیرا، این کار می 

تواند آشنایی شما را با دروس و واحدهای این رشته شود و همچنین موجب می شود شما با توجه به این آشنایی 

باید اطالعات کاملی در رابطه با آینده شغلی خود قبولی در رشته پزشکی را نزدیک تر احساس کنید. عالوه بر این، 

  .و چارت درسی رشته مد نظرتان نیز بدست آورید

  

 اطالعات کاملی در رابطه با رشته و دانشگاه مد نظر خود به دست آورید

شما عزیزان باید اطالعات کاملی در رابطه با دانشگاهی که می خواهید در آن قبول شوید، بدست آورید. زیرا، 

دانشگاه های سراسری برای پذیرش دانشجو از بین انتخاب رشته کنکور، ظرفیتی مشخص دارند و فقط برخی از 



 

 
 

رتبه ها را پذیرش می کنند. بنابراین، اگر می خواهید که در دانشگاه سراسری قبول شوید، باید بدانید که دانشگاه 

  .مد نظرتان، در آن سال چند دانشجو پذیرش می کند

  

  لعه صحیحی داشته باشیدروش مطا

روش مطالعه  .یکی از پاسخ های ما به سوال برای قبول شدن در رشته پزشکی چه باید کرد؟ همین مورد است

یکی از موارد بسیار مهمی است که می تواند شما را برای قبولی در این رشته کمک نماید و یا موجب عدم موفقیت 

شما داوطلبان گرامی  .، تند خوانی و غیره اصول و قواعد خود را داردشما داوطلبان عزیز گردد. زیرا کند خوانی

برای این که بتوانید به درستی مطالعه کنید، باید عادات مطالعه خود را بررسی کنید. زیرا، برخی از عادات مطالعه 

این، به یاد  ممکن است که نادرست باشند و سبب شوند تا شما به شیوه ای غلط مطالعه داشته باشید. عالوه بر

داشته باشید که برای قبولی در این رشته پرطرفدار، باید با عالقه درس بخوانید. برای آشنایی با روش های مطالعه 

  .رشته تجربی افراد برتر، می توانید مقاله زیر را مطالعه کنید

  

  

 . ، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدروش های مطالعه نفرات برتر کنکور ریاضی و تجربی برای مطالعه مقاله

  

  

 دگی دوره ای شرکت کنیددر آزمون های آما

شما داوطلبان عزیز، می توانید برای آشنایی با سواالت کنکور، در آزمون های آمادگی دوره ای شرکت کنید. شما 

با شرکت در این آزمون ها عالوه بر آشنایی با سواالت، می توانید بدانید که در چه سطحی قرار دارید و خودتان را 
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ند روز پس از شرکت در این آزمون ها جواب آن از سمت سایت سنجش انتخاب رشته با رقبا مقایسه کنید. زیرا، چ

  .اعالم می شود و شما می توانید رتبه خود را مشاهده نمایید

 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 

نید با استفاده از مطالعه دقیق و تحلیل و آنالیز هر یک از سواالت، به کمترین اشتباه به هنگام کنکور مبتال می توا

شوید. عالوه بر این، تمرین و تکرار تست ها سبب می شود تا شما سواالت را به طور مکرر مشاهده نموده و در 

ه باشید که برای افزایش سرعت خود رد زمان تست زمان کنکور سریع تر به آن ها پاسخ دهید. اما، به یاد داشت

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

لبان عزیز را با روش های تست زنی سریع آشنا کرده و مشاوران ما در آکادمی ایران تحصیل شما داوط

ساعته شما را پشتیبانی می کنند. برای برقراری ارتباط با آن ها بر روی  24به صورت  VIP با مشاوره

  .لینک زیر کلیک کرده و وارد سامانه ایران تحصیل شوید

 

  

 از مشاوران خوب کمک بگیرید

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

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



 

 
 

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

را به شما خواهند گفت. داشتن مشاوره تحصیلی مزایای دیگری نیز دارد که می توانید با مطالعه مقاله زیر به 

  .تمامی آن ها پی ببرید

  

 . بر روی لینک کلیک کنید مشاوره تحصیلی کنکور سراسری برای مطالعه مقاله

  

  

 جدیدترین اخبار رشته پزشکی

 خصصی پزشکی منتشر شدکلید اولیه آزمون ارتقاء دستیاری و گواهینامه ت

رشته تخصصی  ۲۶کلید اولیه سؤاالت چهل و یکمین دوره امتحانات ارتقا دستیاری و گواهینامه تخصصی در 

پزشکی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است و دستیاران می توانند بر اساس رشته، کلید 

 .اولیه آزمون را مشاهده کنند

 درصد از پرونده پزشکی به نفع بیمار صادر شد ۸۲رای 

 هزار ۷ را پزشکی تخلفات مورد در گذشته سال در شده تشکیل هایپرونده تعداد زنجان پزشکی نظام رئیس کل

 این بیانگر موضوع این که است بوده بیمار نفع به هاپرونده این آرای درصد ۸۲: گفت و کرد اعالم فقره ۵۰۰ و

مان نظام پزشکی در دفاع از حقوق مردم تعارف ندارد و سازمان نظام پزشکی مدافع حقوق مردم ساز که است

 .است
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 تمدید مهلت انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی دانشگاه آزاد

برای  ١۴۰١ظهر روز شنبه اول مرداد  ١٣تیر تا ساعت  ۲۹ظهر روز چهارشنبه  ١۲متقاضیان می توانند از ساعت 

 .ثبت یا ویرایش انتخاب های خود اقدام کنند



 

 
 

 



 

 
 

  

  خالصه مطلب

ر برای قبول شدن د ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را به طور کامل و مفصل به سوال شما مبنی بر

آشنا کنیم. به یاد داشته باشید که برای افزایش درصد قبولی خود در این رشته  رشته پزشکی چه باید کرد؟

پرطرفدار، بهتر است که از یک مشاور خوب و با تجربه کمک بگیرید. فراموش نکنید که پیش از انتخاب مشاور 

ا در ایران تحصیل با داشتن چندین سال حتما تحقیق کرده و سپس نسبت به دریافت آن اقدام کنید. مشاوران م

سابقه و مشاوره رتبه های برتر، می توانند به شما عزیزان در این زمینه یاری رسانده و شما را یاری کنند. برای 

برقراری ارتباط با مشاوران ما می توانید در زیر این مقاله کامنت گذاشته و یا بر روی لینک ها موجود در مقاله 

  .کلیک نمایید

  

  

  

  .کنید کلیک برای دانلود پی دی اف مقاله

  

  

  

  

 


