
 

 
 

مشاوره تحصیلی برای کنکور  قبولی در کنکور تجربی دارای قواعد و قوانینی است که هر داوطلب باید با شرکت در

ته را در نظر داشته باشید که داوطلبان کنکور تجربی هر سال در حال افزایش هستند که از آنها مطلع شود. این نک پزشکی

این مسئله کار را برای متقاضیان سخت تر می کند. در واقع با افزایش تعداد داوطلبان هر شخص باید تالش بیشتری برای 

 .از مشاوره تحصیلی استفاده نمایید قبولی کند. به همین دلیل اگر تصمیم دارید در کنکور پزشکی قبول شوید باید

در واقع شرکت در مشاوره تحصیلی به شما این امنیت را می دهد که در کنکور رشته پزشکی قبول شوید. شایان ذکر است 

کند تا بتواند در رشته مورد نظر خود بدانید که استفاده از مشاوره تضمینی برای قبولی پزشکی به تمام متقاضیان کمک می

  .ه شوندپذیرفت

در ادامه بهتر است ذکر کنیم که در این مقاله شما با موارد بسیار مهمی آشنا خواهید شد برای مثال در گام اول به معرفی 

خدمات مشاوره تحصیلی برای کنکور پزشکی خواهیم پرداخت. توجه داشته باشید این مبحث خود دارای چند زیر مجموعه 

باشد. البته مشاوره کنکور تجربی، مشاوره تضمینی برای قبولی پزشکی، و غیره می مانند مشاوره تلفنی کنکور سراسری،

در ادامه واحدهای رشته پزشکی را هم مورد بررسی قرار خواهیم داد که این مسئله از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است 

 کنیم تا پایان این مقاله با ما دریشنهاد میدر نهایت اگر تصمیم دارید اطالعات کاملی نسبت به این موارد به دست بیاورید پ

 .همراه باشید وب سایت ایران تحصیل

  

  

 اطالعیه

مشاوره تحصیلی برای کنکور پزشکی عالوه بر ارائه فنون قبولی در رشته پزشکی ، شما را نسبت به دروس و واحدهای 

 .چنین آینده شغلی آن آشنا می نمایداین رشته و هم

  

 !مشاوره کنکور پزشکی تخصص ماست

هایی همچون پزشکی، دندانپزشکی، یکی از روش های تضمینی برای موفقیت در کنکور تجربی قبول شدن در رشته

وفقیت سپری داروسازی و غیره شرکت در مشاوره کنکور پزشکی است. البته شما باید از شخصی که خود این مسیر را با م

کرده است مشاوره بگیرید. توجه داشته باشید که مشاوره کنکور پزشکی تخصص ماست و شما می توانید به ساده ترین شکل 

ممکن از بهترین مشاوران کنکور پزشکی که در ایران تحصیل فعالیت می کنند استفاده کنید و آینده تحصیلی و شغلی خود را 

د می کنیم برای رتباط با مشاوران مجرب رشته پزشکی از شماره تماس موجود در وب سایت تضمین نمایید. در نتیجه پیشنها

 .استفاده 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/
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/
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/
https://irantahsil.org/


 

 
 

  

 معرفی خدمات مشاوره تحصیلی برای کنکور پزشکی

در این بخش از مقاله تصمیم داریم به معرفی خدمات مشاوره تحصیلی برای کنکور پزشکی بپردازیم، توجه داشته باشید 

رای کنکور پزشکی خواهید بود. ما در پاسخ به این سوال که چگونه رشته برای قبولی در رشته پزشکی، نیازمند مشاوره ب

تحقیقات   پزشکی قبول شویم ؟ پاسخ می دهیم چقدر به اینکه می توانید در رشته پزشکی پذیرفته شوید ایمان دارید؟

دلیل باور به اینکه در  روانشناسی نشان داده است که باورهای ما تاثیر بسیار زیادی بر زندگی ما خواهد داشت. به همین

رشته پزشکی پذیرفته نخواهید شد؛ تنها موجب به هدر رفتن تالشتان خواهد شد. برخی از داوطلبان در مشاوره و برنامه 

ریزی این موضوع را مطرح می کند که بسیار به رشته پزشکی عالقه مند هستم ، اما به دلیل سختی آن هرگز نخواهم 

  .ته شومتوانست در این رشته پذیرف

گاهی ممکن است شما واقعا توانایی تحلیل ، مطالعه، روش های تست زنی را بلد نباشید و این مسئله را به توانایی های خود 

در این موارد مشاوره تحصیلی برای کنکور پزشکی کمک می نماید تا بتوانید به کشف ایرادات و رفع آن ها   نسبت دهید.

زم برای مطالعه از جمله سواالتی است که داوطلبان در مشاوره تحصیلی برای کنکور مبادرت بورزید. میزان ساعات ال

پزشکی مطرح می کنند. در این زمینه باید بگوییم که هرگز کمیت جای کیفیت را نخواهد گرفت و این موضوع بسته به 



 

 
 

نسخه برای تمامی داوطلبان از  روش صحیح درس خواندن برای کنکور می تواند متفاوت باشد. به همین دلیل نمی توان یک

 .قبل مشخص نمود. توانایی های شما و در این زمینه بسیار می تواند تاثیر گذار باشد

 مشاوره تضمینی برای قبولی پزشکی

در ابتدا به سراغ مشاوره تضمینی برای قبولی پزشکی می رویم. الزم به ذکر است بدانید برای قبولی در پزشکی ما به شما 

ابتدا از  مشاوره تضمینی برای قبولی پزشکی یم نمود تا از کلیه رقبای خود پیشه بگیرید. توجه داشته باشید درکمک خواه

در وهله دوم کلیه منابع معتبر و منابع  .کنیم تا به وسیله آن از میزان هوش داوطلبان اطالع یابیمهای هوش استفاده میآزمون

 .تا بتوانند برنامه ریزی دقیقی داشته باشند الزم را به داوطلبان معرفی خواهیم نمود

مشاوره تحصیلی برای کنکور تجربی فنون مطالعه در هر درس خصوصا درس زیست شناسی را به داوطلبان آموزش می 

 به همین دلیل آسان کردن .دهد تا با استفاده از به کار بردن این روش بتوانند در کمترین زمان ، به بهترین نتیجه دست یابند

 .راه و هموار نمودن آن برای رسیدن به اهداف مورد نظر را می توان منوط به استفاده از خدمات مشاوره ای دانست

قبولی در رشته پزشکی راه ها مختلفی دارد. تمام افرادی که در رشته پزشکی پذیرفته شده اند همیشه از شرایط مطلوب 

بیش با مشکالت مختلفی دست به گربیان بوده اند. بنابراین، ارائه نمونه  این دسته از افراد نیز،کم و .برخوردار نبوده اند

زندگی نامه های این افراد برای درک مشکالت آنان را می توان از جمله خدمات مشاوره تحصیلی برای کنکور پزشکی 

 .دانست

  

 .کلیک کنید 97کنکور تجربی  1000بررسی و تحلیل کارنامه رتبه های زیر  برای مشاهده

  

  مشاوره تلفنی کنکور سراسری

از آن بهره مند گردید مشاوره تلفنی کنکور  مشاوره تحصیلی برای کنکور پزشکی یکی از خدماتی که می توانید در مبحث

برخی از سواالتی که داوطلبان کنکور تجربی در رابطه با مطالعه و درصد دروس مختلف دارند مربوط به درس  .است

 1پاسخ ما این است با وجود اینکه ضریب درس زمین شناسی  .زمین شناسی و مطالعه یا عدم مطالعه آن مربوط می شود

است. اما باز هم با توجه به کارنامه قبولی رشته پزشکی تجربی هیچ یک از آنان در درس زمین شناسی درصد صفر را 

درس زیست  دارند در رابطه با میزان درصد الزم در از دیگر سؤاالتی که داوطلبان در مشاوره تحصیلی تلفنی .نداشته اند

  .شناسی برای قبولی در کنکور است

https://irantahsil.org/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%b1-1000-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c-97/


 

 
 

  

 مشاوره کنکور تجربی

کنکور تجربی از تنوع رشته بسیار باالیی برخوردار می باشد. اما آنچه در اکثر مراکز مشاوره صورت می گیرد، مشاوره 

در حالی که، در رشته های مختلف متقاضیان می توانند مشغول به ادامه تحصیل در   .تحصیلی برای کنکور پزشکی است

بنابراین، یکی از اهداف مشاوره حرفه ای کنکور تجربی ، آشنایی   .اپزشکی ، مهندسی و غیره شوندرشته های پیر

 .داوطلبان با همین رشته های مختلف است

آینده شغلی و همچنین در آمد هر یک از رشته های علوم تجربی متفاوت است. به همین دلیل ممکن است برخی از رشته 

اما قطعا در سال های آینده شرایط تغییر خواهد نمود. بنابراین،  .آمد کمی برخوردار باشندهای تجربی در حال حاضر از در

 .اگر موفق به کسب رتبه پزشکی نشده اید ، ما به شما کمک می کنیم تا در رشته های با آینده مناسب بتوانید پذیرفته شوید

  

  



 

 
 

  اطالعیه

 سعی کنید از شخصی مشاوره تضمینی کنکور پزشکی بگیرید که سابقه موفقیت در کنکور در آن رشته را داشته باشد

  

  

 بررسی واحدهای رشته پزشکی

اگر اطالعاتی نسبت به واحد های رشته پزشکی در اختیار ندارید بهتر است بدانید در قسمت زیر جدول هایی وجود دارد که 

نید با مشاهده آن ها از واحدهای رشته پزشکی مطلع شوید. یکی از سواالت داوطلبان در مشاوره شما به سادگی میتوا

در این رابطه باید بگوییم که  .تحصیلی برای کنکور پزشکی به موضوع تعداد واحدهای درسی رشته پزشکی باز می گردد

 .به برخی از این دروس اشاره خواهیم نمود تعداد این دروس بسیار زیاد می باشد و جهت آشنایی شما داوطلبان عزیز ،

 دروس پایه و اصلي آشنایی با

 .برای آشنایی با دروس پایه تنها کافی است به جدول زیر توجه کنید زیرا در این جدول تمام دروس پایه قرار داده شده است

 دوره دكتراي پزشكي )مرحله اول: علوم پایه(

 نام درس كد درس
تعداد 

 واحد

پیش نیاز سازمان ارائه  ساعت

 عملي نظري جمع درس

   8 30 38 2 فیزیك پزشكي* 101401

   34 85 116 6 بیوشیمي 04

           آناتومي: ** 07

   34 34 68 3 آناتومي 07 – 1

   51 43 94 4 آناتومي 07 – 2

   51 26 77 3 آناتومي 07 – 3

     34 34 2 روانشناسي 08

           بهداشت: 14

           (1)بهداشت عمومي  14 – 1

     34 34 2 اصول خدمات بهداشتي  

           (2)بهداشت عمومي  14 – 2

     34 34 2 اصول اپیدمیولوژي و مبارزه با بیماریها  

           زبان تخصصي: 18



 

 
 

 عمومي 10   51 51 3 1زبان تخصصي  18 – 1

 (18 – 1)   51 51 3 2زبان تخصصي  18 – 2

 04   34 34 2 اصول كلي تغذیه 25

   34 51 85 4 بافت شناسي 27

           فیزیولوژي: *** 06

 27و  04   68 68 4 1فیزیولوژي  06 – 1

 (06 – 1) 34 68 102 5 2فیزیولوژي  60 - 2

 04و  27   34 34 2 ژنتیك 10

  

 يمابقی دروس پایه و اصل

 نام درس كد درس
تعداد 

 واحد

 ساعت
پیش نیاز سازمان ارائه 

 درس
 عملي نظري جمع

 (06 – 1) 51 60 111 5 میكروب شناسي * و ویروس شناسي 28

           (3)بهداشت عمومي  14 - 3

 14 – 1   34 34 2 بهداشت خانواده و امور جمعیتي  

 (06- 1) 17 43 60 3 ایمني شناسي * 34

 (06 – 1) 51 43 64 4 انگل شناسي و قارچ شناسي* 31

 (06- 2) 51 60 111 5 پاتولوژي عمومي **** 42

 27   34 34 2 جنین شناسي 43



 

 
 

   416 951 1367 68   جمع

  

  

  

  

آیا استفاده از مشاوره تضمینی برای قبولی پزشکی می تواند قبولی در رشته پزشکی را تضمین 

 نماید؟

این سوال یکی از متداول ترین سواالتی است که توسط افراد مطرح می شود. توحجه داشته باشید برای قبولی در هر رشته، 

ولی در رشته پزشکی با توجه به رقابت بسیار سنگین آن در وهله اول داوطلب نیازمند برنامه ریزی و طرح ریزی است. قب

به همین دلیل در صورت آشنایی هر یک از داوطلبان با فنون برنامه ریزی ، تست زنی ، مطالعه  .، بسیار سخت است

تمامی این موارد در مشاوره تضمینی  دروس ، آشنایی با مباحث مهم رسیدن به مؤفقیت برای آن ها دست نیافتنی نیست.به

 .کنکور توجه می شود



 

 
 

 آ 

  

  

 اطالعیه

رشته پزشکی دارای مزیت های زیادی همچون درآمد باالتر از سطح جامعه، بازارکار خوب، اجر اخروی و دنیوی و 

 موقعیت اجتماعی باال می باشد

  

  

 اخبار پیرامون مشاوره تحصیلی برای کنکور پزشکی



 

 
 

 تحصیل متقلبان کنکور پارسال با حمایت نمایندگانادامه

بر اساس گزارش تابناک به نقل از روزنامه اعتماد،با پیگیری برخی نمایندگان مجلس ) متقلبان کنکور پارسال( دوباره به 

 .انددانشگاه برگشته

 شودلی از دندان پزشکی واردعرصه کنکور میساله اردبیلی برای قبو ۱۴دختر 

سال را به  ۳طبق گزارش خبرگزاری فارس شهریار موسی زاده پدر جوان ترین داوطلب کنکور استان اردبیل اظهارکرد: دخترم 

 .شکل جهشی تحصیل کرده است و امسال در کنکور تجربی شرکت خواهد کرد

 کنندر کنکور سراسری شرکت میآموز تحت حمایت چهارمحال و بختیاری ددانش ۸۰۹

 .آموزان نیازمند پشت کنکور از جمله خدمات این نهاد در راستای ایجاد زمینه تحصیل استپور گفت: حمایت از دانشخانم لطفی

  

 خالصه مطلب

ار نداشته اید. اما مطمئنا تا قبل از مطالعه این مقاله اطالعات دقیقی نسبت به مشاوره تضمینی تحصیلی برای کنکور پزشکی در اختی

در حال حاضر می دانیم مشاوره تحصیلی برای کنکور پزشکی می تواند به شما کمک کند تا آینده شغلی و تحصیلی خود را تضمین 

کنید. توجه داشته باشید که ما در این مقاله اطالعات دقیقی در مورد مشاور کنکور پزشکی در اختیار شما قرار داده ایم. خدمات 

حصیلی برای کنکور پزشکی را معرفی کرده ایم و واحد های رشته پزشکی را هم مورد بررسی قرار دادیم. در نهایت مشاوره ت

 .امیدواریم محتویات موجود در این مقاله بتواند به شما کمک کند تا در کنکور پزشکی قبول شوید

  

 


