
 

 
 

مشاوره قبولی لیسانس به توانند با استفاده از هستند، میآزمون لیسانس به پزشکی تمامی داوطلبانی که مایل به شرکت در 

آزمون به لحاظ سختی و ظرفیت پذیرش های خود پیدا کنند. با توجه به اینکه این پاسخ مناسبی برای تمامی سؤال پزشکی

تفاوت زیادی با آزمون سراسری دارد لذا مصاحبه با قبول شدگان آزمون لیسانس به پزشکی می تواند کمک زیادی به هر 

چه بهتر بودن عملکرد داوطلب در این آزمون داشته باشد و شانس قبولی لیسانس به پزشکی وی را باالتر ببرد. در جلسات 

لی لیسانس به پزشکی می توان از ضرایب دروس لیسانس به پزشکی و همچنین احتمال قبولی لیسانس به پزشکی مشاوره قبو

  .هم مطلع شد و در نتیجه برنامه ریزی خود را براساس آن ها انجام داد

  

کننده در این با توجه به اینکه شرط شرکت در این آزمون داشتن مدرک لیسانس است بنابراین، برخی از داوطلبان شرکت 

منابع لیسانس به آزمون ممکن است شاغل باشند. به همین دلیل فرصت کمتری برای مطالعه خواهند داشت با توجه باال بودن 

ا کسب کنند . پزشکی، هر از این داوطلبان حتماً باید در رابطه با نحوه مطالعه دروس مختلف و مباحث مهم اطالعات الزم ر

  .توان با استفاده از مشاوره قبولی لیسانس به پزشکی بدست آورد تمامی این اطالعات را می

  

مشاوره قبولی لیسانس به پزشکی به شما کمک می کند تا به راحتی بتوانید از منابع معتبر اطالع پیدا کنید و همچنین در 

  .عی را بدست آوریدهای تست زنی، و مباحث مختلف اطالعات جامهای مطالعه در دروس مختلف، تکنیکرابطه با روش

  

  

   بهترین مشاوره قبولی لیسانس به پزشکی چیست؟

شاید این سؤال برای شما هم به عنوان یکی از شرکت کنندگان آزمون لیسانس به پزشکی مطرح شده باشد که بهترین مشاوره 

 قبولی لیسانس به پزشکی چیست؟ 

به پزشکی مشاوره ای است که اطالعات زیادی را در رابطه با در جواب باید عرض کنیم که بهترین مشاوره قبولی لیسانس 

  .موارد مورد نیاز داوطلب در اختیار وی قرار دهد

به این معنا که، فرد را با ضرایب دروس لیسانس به پزشکی آشنا کند و به وی بگوید که با توجه شرایطش احتمال قبولی 

 لیسانس به پزشکی برای وی وجود دارد یا خیر؟

  قع، شانس قبولی لیسانس به پزشکی برای هر فرد چقدر است؟در وا

مورد دیگر این که، بهترین مشاوره قبولی لیسانس به پزشکی مشاوره ای است که فرد را از کامل ترین و جامع ترین منابع 

  .مورد نیاز برای کسب بهترین نمره قبولی در این آزمون مطلع کند



 

 
 

مونه سؤاالت آزمون های چند سال اخیر و همین طور حاوی توضیحاتی جامع و کامل منابعی کامل حاوی تست های زیاد، ن

  .از کلیه مطالب و مفاهیم درسی که بتوانند یادگیری فرد داوطلب را تا حد زیادی افزایش دهد

هم برای  بعالوه، اگر در جریان مشاوره قبولی لیسانس به پزشکی امکان مصاحبه با قبول شدگان آزمون لیسانس به پزشکی

  .فرد داوطلب فراهم شود که دیگر نور علی نور است و می تواند کمک بزرگی به وی کند

  

  

 .وارد شوید آزمون لیسانس به پزشکیبرای آشنایی بیشتر با حوزه 

  

  

  زشکی را از چه کسی دریافت کنیم؟بهترین مشاوره قبولی لیسانس به پ

 شاید از خود بپرسید که بهترین مشاوره قبولی لیسانس به پزشکی را از چه کسی دریافت کنیم؟ 

در جواب این سؤال مهم باید خدمت شما دوستان عزیز عرض کنیم که بهتر است این مشاوره را از فردی دریافت کنید که 

یسانس به پزشکی را برایتان فراهم کند، نمونه سؤاالت این آزمون را در اختیارتان امکان مصاحبه با قبول شدگان آزمون ل

  .قرار دهد

بعالوه، این فرد باید بتواند شما را بهترین و جامع ترین منابع موجود آشنا کند و همین طور اطالعاتی را در رابطه با 

  .ضرایب دروس لیسانس به پزشکی در اختیار شما بگذارد

باید از احتمال قبولی لیسانس به  جهت قبولی در آزمون لیسانس به پزشکی ب عزیز به وسیله یک مشاور خوبشما داوطل

  .پزشکی خود با در نظر گرفتن وضعیت و شرایط درسی، سنی و سایر شرایط دیگر اطالع حاصل کنید

  

** 

  احتمال قبولی لیسانس به پزشکی چقدر است؟

 شده باشد که احتمال قبولی لیسانس به پزشکی چقدر است؟ شاید این سؤال برای شما هم مطرح

https://irantahsil.org/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C/
https://irantahsil.org/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C/


 

 
 

 شانس قبولی لیسانس به پزشکی برای من چقدر است؟ 

آیا با توجه به احتمال قبولی لیسانس به پزشکی که با توجه به مواردی همچون تعداد شرکت کنندگان و شرایط هر فرد برای 

  ای من وجود دارد یا خیر؟پذیرش تعیین می شود شانس قبولی لیسانس به پزشکی بر

 .بینید دوستان عزیز تعداد شرکت کنندگان در آزمون لیسانس به پزشکی پایین است

  .از طرفی، سؤاالت این آزمون سخت بوده و قبولی در آن کار هر کسی نیست

تواند شانس بعالوه، باید ظرفیت پذیرش پایین جذب دانشجوی پزشکی از طریق این آزمون را هم در نظر گرفت که می 

  .قبولی هر فرد داوطلب را تا حد زیادی کاهش دهد

اما با این حال شما دوست گرامی داوطلب شرکت در این آزمون می توانید با دریافت بهترین مشاوره قبولی لیسانس به 

نه سؤاالت پزشکی، اطالع از بهترین و جامع منابع و کتب کمک درسی برای مطالعه و دریافت بهترین و جامع ترین نمو

  .سال های قبل از طریق یک مشاور زبده احتمال قبولی لیسانس به پزشکی خود را افزایش دهید

مشاوران ایران تحصیل در این زمینه با جان و دل در خدمت شما دوستان و داوطلبان عزیز هستند. از طریق تماس با 

کی خود مطلع شوید و شانس قبولی لیسانس به پزشکی مشاوران ایران تحصیل می توانید از احتمال قبولی لیسانس به پزش

  .خود را باال ببرید

  

 کارنامه قبول شدگان لیسانس به پزشکی

  .کارنامه قبول شدگان لیسانس به پزشکی راهنمای خوبی برای کلیه داوطلبان جهت قبولی هستند

درصدهای مورد نیاز و همچنین کسب رتبه مجاز  با استفاده از این کارنامه، هر یک از داوطلبان حدود کلی را در رابطه با

  .بدست می آورند

با استفاده از همین درصدها هر یک از داوطلبان می توانند فاصله خود را با فرد پذیرفته شده مقایسه کنند و با استفاده از کم 

 .ندبه اهداف خود نزدیک تر شو کردن این فاصله و استفاده از مشاوره قبولی لیسانس به پزشکی

کارنامه قبول شدگان لیسانس به پزشکی در سال های مختلفی با توجه به سختی و یا در کل سطح سواالت و میزان پذیرش 

 .تواند کمی متقاوت با سال های قبل و یا حتی سال های بعد از آن باشدمی

یافت ضرایب دروس لیسانس به  از دیگز مواردی که می توان با بررسی کارنامه قبول شدگان لیسانس به پزشکی به آن دست

  .پزشکی است



 

 
 

به این ترتیب، با استفاده از ضرایب دروس لیسانس به پزشکی می توانید به این موضوع پی ببرید که کدام دروس اهمیت 

  .بیشتری در این آزمون دارند

توانید با متخصصان میظرفیت پذیرش آزمون لیسانس به پزشکی  برای دریافت کارنامه قبول شدگان لیسانس به پزشکی و

 .ایران تحصیل تماس حاصل نمایید

 .کلیک کنید انس به دندانپزشکیآزمون لیسبرای اطالع از 

  

 قبول شدگان لیسانس به پزشکی نمونه کارنامه

است. همانطور که قابل مشاهده است فرد پذیرفته شده  1400این نمونه کارنامه قبول شده لیسانس به پزشکی مربوط به سال 

ابت زیادی بین داوطلبین برای درصد زده است و این امر مشخص می کند که رق 60درصد زیادی از دروس خود را یاالی 

 .قبولی می باشد و احتمال قبولی لیسانس به پزشکی زیاد است اگر مطالعه دقیق داشته باشید

 

https://irantahsil.org/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/


 

 
 

  

  مزایای مطالعه مصاحبه با قبول شدگان آزمون لیسانس به پزشکی چیست؟

را در سایت های مختلف مشاهده با کمی جستجو در اینترنت می توانید مصاحبه با قبول شدگان آزمون لیسانس به پزشکی 

 .کنید

با مطالعه مصاحبه با قبول شدگان آزمون لیسانس به پرشکی می توانید شانس قبولی لیسانس به پزشکی خود را افزایش دهید 

  .و از احتمال قبولی لیسانس به پزشکی خود اطالع حاصل کنید

 .شکی غافل نشویدپس هرگز از مطالعه مصاحبه با قبول شدگان آزمون لیسانس به پز

  

 اسامی پذیرفته شدگان آزمون لیسانس به پزشکی

  .دو مرحله اعالم می شود قبول شدگان در طی اسامی

در مرحله اول پس از آزمون کتبی، اسامی داوطلبانی که در این آزمون حدنصاب نمره را دریافت کرده باشند منتشر می 

 .وت می شوندشود و سپس افراد برای مصاحبه به صورت حضوری دع

سپس در مرحله دوم اگر در مصاحبه حضوری نیز پذیرفته شوند نتایج در سامانه معاونت پزشکی دانشگاه تهران منتشر 

 میشود که افراد با وارد کردن کد ملی و شماره داوطلبی خود می توانند کارنامه خود را مشاهده و یا دریافت نمایند.

 اطالعیه

 .نفر می باشد 20تا  10به پزشکی بسیار محدود بوده و حداکثر بین ظرفیت پذیرش آزمون لیسانس 

  

  

 تجربه و مشاوره قبولی لیسانس به پزشکی

افراد عالقه مند به رشته پزشکی که دارای لیسانس می باشند می توانند در زشته پزشکی به ادامه تحصیل بپردازند.به کمک 

قبولی لیسانس به پزشکی افزایش می یابدو میتوانند به کمک یک برنامه ریزی تجربه افراد پذیرفته شده در این رشته احتمال 

 .درست و استفاده از منابع معتبر احتمال قبولی لیسانس به پزشکی را بسیار افزایش دهند



 

 
 

یند ثبت نام نما education.tums.ac.ir ابتدای کار داوطلب عالقه مند به شرکت در آزمون لیسانس به پزشکی باید در سایت

 .و در زمان فرصت تا آزمون کتبی منابع آزمون را مطالعه نمایند تا احتمال قبولی لیسانس به پزشکی افزایش می یابد

از سوی معاونت پزشکی دانشگاه تهران اعالم می شود که داوطلبین محترم باید با همراه داشتن  سپس زمان دقیق آزمون 

 .سایی مانند کارت ملی در این آزمون شرکت نمایندکارت ورود به جلسه آزمون و سایر مدارک شنا

در مرحله بعد افرادی که در آزمون نمره قبولی را کسب کرده و مجاز شده باشند از طرف عاونت علوم پزشکی دانشگاه 

 .تهران به مصاحبه تخصصی دعوت می شوند

ا افرادی که از لحاظ لحاظ شخصیت و در مرحله مصاحبه حضوری، از دو برابر ظرفیت برای مصاحبه استفاده می کنند ت

روان شناختی برای پزشکی ناسب تر هستند وارد این حوزه شوند.شما عزیزای می توانید در صورت هرگونه سوال یا ابهان 

 .با مشاوران ایران تحصیل در تماس باشید

 .کلیک کنید دفترچه آزمون لیسانس به پزشکیبرای اطالع از 

  

 اخبار پیرامون مشاوره قبولی لیسانس به پزشکی

 شودریور برگزار میشه ۷مرحله دوم آزمون پذیرش پزشکی از مقطع لیسانس 

آزمون مرحله دوم )مصاحبه و آزمون فراشناختی( پانزدهمین دوره آزمون پذیرش دانشجوی دکتری عمومی رشته پزشکی 

شود.بر اساس اعالم معاونت برگزار می ۱۴۰۱شهریورماه  ۷روز دوشنبه  ۱۴۰۱-۱۴۰۲از مقطع کارشناسی سال تحصیلی 

یرفته شدگان مرحله اول برای شرکت در آزمون مرحله دوم )مصاحبه وآزمون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، پذ

 فراشناختی( به نکات اعالم شده توجه کنند

 نتایج آزمون کتبی پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس اعالم شد

–۱۴۰۲به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین دوره آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال تحصیلی 

برگزار شد. نتایج آزمون کتبی پانزدهمین دوره آزمون  ۱۴۰۱مرداد  ۶در دانشگاه علوم پزشکی تهران پنجشنبه  ۱۴۰۱

در سامانه دانشگاه به  ۱۴۰۱-۱۴۰۲پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال تحصیلی 

  .قرار گرفت /https://exam.tums.ac.irنشانی

 .کنید کلیک برای دریافت پی دی اف مقاله

  

 خالصه مطلب

https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/


 

 
 

مشاوره قبولی لیسانس به توانند با استفاده از هستند، میآزمون لیسانس به پزشکی داوطلبانی که عالقه مند به شرکت در 

های خود پیدا کنند.ما در این مقاله مصاحبه با قبول شدگان آزمون لیسانس به پزشکی پاسخ مناسبی برای تمامی سؤال پزشکی

را برای شما عالقه مندان به طور مفصل توضیح دایم.شما عزیزان با مطالعه این مقاله می توانید شانس و احتمال قبولی 

مون پذیرفته شوید.چنانچه شما داوطلب گرامی در خصوصمشاوره قبولی لیسانس به پزشکی را افزایش داده و در این آز

توانید با کارشناسان مجرب ما در آکادمی ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید و  لیسانس به پزشکی سوالی داشته باشید، می

 .یا در زیر این مقاله کامنت بگذارید
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