
 

 
 

؟برای اینکه بدانید چگونه پزشکی قبول شویم اولین قدم برنامه ریزی در کنکور با هدف و چگونه رشته پزشکی قبول شویم

شوید باید در کنکور تجربی بتوانید رتبه صحیح می باشد. برای اینکه بتوانید در دانشگاه های مورد عالقه و معتبر خود قبول 

خوبی را کسب کنید.و اگر شما جز افرادی هستید که به دنبال قبولی در رشته پزشکی می باشید با ما در ادامه این مقاله 

همراه باشید.در ادامه به بررسی کامل قبول شدن در رشته پزشکی خواهیم پرداخت.برای پاسخ به پرسش های مانند چگونه 

 .کی قبول شویم در ادامه مقاله با ما همراه باشیدپزش

  

  

 راهکار هایی برای چگونه رشته پزشکی قبول شویم ؟

سؤالی است که چند سالی است برای خیلی از افراد و داوطلبین رشته تجربی دغدغه  چگونه رشته پزشکی قبول شویم ؟

کاره شوی خواهد چهاز ما می پرسیند این بود که دلت می ترهاشده است. در کودکی یکی از سواالتی که بزرگبزرگی تبدیل

؟ و معموالً جواب همه پزشک شدن بود. اما واقعیت این است برای خیلی از ما فقط در حد حرف و آرزو باقی ماند. اما مگر 

رد تا به اهداف ایران تحصیل به شما کمک خواهد ک روند؟روند که دیگران نمیشوند چه مسیری را میافرادی که پزشک می

 .و آرزوهایتان برسید

  

 خودتان را باور داشته باشید -چگونه رشته پزشکی قبول شویم ؟ 

توانست کسب شدت در درس ریاضی ضعیف بود. در حدی که حتی نمره قبولی رو نمیشناختم که بهآموزی را میدانش

عنوان یک مشاور به ی ریاضی بود. تنها چیزی که من بههوش بودن و عدم توانایی در یادگیرآموز به کمکند.باور این دانش

آموز هنگام ورود به آموز کمک کنم و همین دانشکم توانستم به این دانشاو آموختم این بود که خود را باور داشته باش. کم

 .عنوان نخبه ریاضی در دبیرستان معرفی شدشد و حتی بهریاضی را قبول می 20دبیرستان با نمره 

 .کلیک کنید پکیج قبولی پزشکیاطالع از  برای

  

 سخت تالش کنید  -چگونه رشته پزشکی قبول شویم ؟ 

پرسشی مانند چگونه پزشکی قبول شویم را دارید باید خدمتتان عرض شود  اگر واقعاً هدفتان قبولی در رشته پزشکی است و

خواهید باکم کاری و جدی نگرفتن درس داوطلب کنکور شوید بهتر است رک و که باید سختی کار را قبول کنید و اگر می

اموزید این مسیر کنده به شما بگویم که قید پزشکی را بهتر است بزنید. روش صحیح درس خواندن کنکور را بیپوست

 .طوالنی و همراه با سختی است پس بهتر است خودتان را برای طی کردنش آماده کنید
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 از مشاور خوب کمک بگیرید -چگونه رشته پزشکی قبول شویم ؟ 

شما یک سال زمان برای تعیین آینده و سرنوشت خوددارید. اگر بخواهید خودتان این مسیر را بدون کمک هیچ مشاوره ای 

قدر پشت کنکور بمانید و اشتباه کنید و تجربه کسب کنید که هم از آینده کنید باید آماده تجربه شدن برای دیگران شوید. آن طی

عنوان نمونه ناموفق معرفی و شناخته شوید. یک مشاور عالوه بر علم خود، خود عقب بمانید و هم اینکه برای دیگران به

باشد و به شما کمک خواهد کرد تا بهتر بتوانید موفق شوید. مشاوران مجرب ما آماده یتجربه کار با افراد موفق را دارا م

 .رسانی به شما هستند تا بتوانند شما را در رسید به هدفتان کمک نمایندخدمت

  

 دانشگاه مدنظرتان را مشخص کنید -چگونه رشته پزشکی قبول شویم ؟ 

های پزشکی سال انید در جهت هدفتان حرکت کنید زیرا درصدهای قبولیتووقتی دانشگاه خود را مشخص نمایید بهتر می

ها قدم بردارید. دانشگاه مد نظر خود ها بسنجید و درصدد جبران فاصلهتوانید مالحظه نمایید و فاصله خود را با آنقبل را می

  . را مشخص کنید و هر لحظه آن را تجسم کنید

  

 .وارد شوید تضمین قبولی در رشته پزشکیبرای کسب اطالعات بیشتر درباره 

  

 امیدوار باشید -چگونه رشته پزشکی قبول شویم ؟ 

ریزی را داشته باشید تواند شمارا از پا درآورد ناامیدی است. حتی اگر شما بهترین تالش و بهترین برنامهچیزی که می تنها

ولی ناامید باشد نخواهید توانست موفق شوید. برای امید واری یکی از راه های پیشنهادی ما به شما مصاحبه با نفرات برتر 

 . کنکور است که تاثیر به سزای دارد
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 ریزی کنیدبرنامه -چگونه رشته پزشکی قبول شویم ؟ 

ها نفوذ کرده و موفق ترین موانع برخورد نمایید و در آنریزی به شما کمک خواهد کرد تا با آرامش در برابر سختبرنامه

ریزی درست ریزی باید درست و اصولی باشد. مشاوران ما آماده کمک به شما هستند تا یک برنامهشوید.اما این برنامه

 .متناسب باهدفتان انجام دهیدو بدانید چگونه پزشکی قبول شویم

 .کلیک کنید دوره پزشکی عمومی چند سال است؟برای اطالع از 

  

 های آمادگی شرکت نماییددر آزمون -چگونه رشته پزشکی قبول شویم ؟ 

شرکت در آزمون های آمادگی لزومانمی تواند برگ برنده شما باشد اما به شما کمک خواهد کرد تا در شرایط آزمون قرار 

ایسه نمایید و نقاط ضعف و قوت خود را بشناسید. بهترین آزمون را خود شما می توانید برگذار بگیرید خود را با رقیبان مق

 . کنید پیشنهاد ما به شما تست زنی نکور سال های قبل است

https://irantahsil.org/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://irantahsil.org/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/


 

 
 

  

 از منابع خوب استفاده کنید -چگونه رشته پزشکی قبول شویم ؟ 

تان به هدر نرود و به بهترین نحو از تالشتان و انرژیداشتن منابع کنکور تجربی خوب به شما کمک خواهد کرد تا تالش 

نتیجه بگیرید.برای پیدا کردن منابع خوب باید با یک مشاور مجرب در ارتباط باشید تا با تحلیل خصوصیات شما کتاب و 

 . منبع خوبی را به شما معرفی کند

  

  

 چگونه در رشته تجربی موفق باشیم ؟

پاسخ به این سوال بهتر است در ابتدا قبل از فکر کردن به موفقیت در رشته پزشکی باشید و چگونه پزشکی قبول شویم برای 

باید به این فکر کنید که چگونه می توانید در رشته تجربی موفق باشید.رشته پزشکی یکی از بهترین رشته های تجربی می 

 .جربی در ادامه با ما همراه باشیدباشد اما قطعا رشته های خوب دیگری وجود دارد. برای موفقیت در رشته ت

  

 عادات مطالعه خود را بررسی کنید -؟  چگونه در رشته تجربی موفق باشیم

تواند باشد.پس برای اینکه بدانید چگونه پزشکی قبول عادات مطالعه غلط یکی از دالیل عدم موفقیت برای هر فردی می

تالش و پشتکار خود رادارید و ساعات مطالعه خوبی را دارید اما به دلیل شویم باید عادات مطالعه غلط را از بین ببرید.شما 

جای اینکه پای درخت یا گل و سبزه قطره جمع نمایید و به کنید مانند این است که شما آبی را قطرهاینکه درست مطالعه نمی

 .بریزید آن را در جوب بریزید

 .کلیک کنید مشاوره قبولی لیسانس به پزشکیبرای اطالع از 

  

 با عالقه درس بخوانید -چگونه در رشته تجربی موفق باشیم ؟ 

بار یعنی استرس.خوب است که شما هدف مشخصی داشته باشد. خوب است که به اهدافتان فکر کنید خوب است که به اج

دهد. یعنی اگر شما درصد راندمان را کاهش می50ها نباید باعث استرس شما شوند. استرس خودتان سختی دهید.اما تمام این

ه تنها نصف کتاب را مطالعه کرده است برابر هستید.اگر درزمینٔه اید باکسی کصورت کامل مطالعه نمودهیک کتاب را به

استرس توانایی کنترل آن را ندارید و یا نیاز به مشاوره دارید؛ مشاورین ما با تمام انرژی در خدمت شما هستند تا شمارا به 
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ونه پزشکی قبول شویم باید هر مقصودتان برسانند. برای موفق شدن نباید یکجا نشست و تالش نکرد. برای اینکه بدانید چگ

 . کنید ممکن است به شما کمک کند تا به هدفتان برسید انجام دهید و دست از تالش برنداریدچیزی که گمان می

 

 کارنامه قبولی پزشکی

زشکی برای اینکه بتوانید برنامه ریزی خوب و دقیقی بر روی دروس داشته باشید ما در ادامه چندین نمونه کارنامه قبولی پ

  را برای شما قرار داده ایم برای اینکه بدانید چگونه پزشکی قبول شویم با ما همراه باشید

  

 ۱کارنامه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، سهمیه منطقه 

 ۲۰۵۵ رتبه کشوری

 ۷۱۴ رتبه در سهمیه



 

 
 

 ۱۰۴۳۵ تراز

 ۶۲ درصد ادبیات

 ۷۰ درصد عربی

 ۷۹ درصد معارف

 ۴۵ زباندرصد 

 ۳۹ درصد زمین

 ۶۷ درصد ریاضی

 ۸۶ درصد زیست

 ۸۹ درصد فیزیک

 ۷۸ درصد شیمی

 ۲کارنامه قبولی رشته پزشکی دانشگاه ایران ، سهمیه منطقه 

 ۴۴۲ رتبه کشوری

 ۲۲۱ رتبه در سهمیه

 ۱۱۳۱۴ تراز

 ۷۰ درصد ادبیات

 ۵۹ درصد عربی

 ۸۱ درصد معارف

 ۶۶ درصد زبان

 ۹ درصد زمین

 ۷۸ درصد ریاضی

 ۸۸ درصد زیست



 

 
 

 ۹۷ درصد فیزیک

 ۹۷ درصد شیمی

 ۳کارنامه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ، سهمیه منطقه 

 ۶۶۵۳ رتبه کشوری

 ۱۴۹۴ رتبه در سهمیه

 ۹۷۰۸ تراز

 ۵۲ درصد ادبیات

 ۵۷ درصد عربی

 ۸۱ درصد معارف

 ۸۶ درصد زبان

 ۰ درصد زمین

 ۳۸ درصد ریاضی

 ۸۴ درصد زیست

 ۷۲ درصد فیزیک

 ۶۳ درصد شیمی

این کارنامه ها توجه بفرمایید خواهید دید که هر سه کارنامه تقریبا میزان درصد همه دروس شبیه به هم می  3اگر به هر 

 .باشد

  

 اخبار پیرامون چگونه رشته پزشکی قبول شویم

 ۱۴۰۱افزایش ظرفیت پزشکی برای کنکور 



 

 
 

رسد مسئوالن وزارت بهداشت با افزایش ورودی در ی نقشه جامع علمی کشور افزود: به نظر میدبیر ستاد راهبر

دانشگاههای پزشکی موافق هستند، البته معتقدند که ظرفیت رشته های پزشکی عمومی کمتر از ظرفیت رشته های پزشکی 

 .تخصصی افزایش یابد

 میلیون تومان رزیدنت بمانند؟۶عمان مثل جاروبرقی در حال جذب پزشکان ایرانی است/ چرا با حقوق 

شنبه گذشته در همایش ملی روز پزشک در همدان، زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور پنجهای محمد رئیسحرف

شته اما هیچ کس متقاضی نشده و در کل نفر ظرفیت دا ۱۸تخصص جراحی قلب در سال جاری »مثل بمب ترکید. او گفت:

زاده، گریزی هم به گذشته دور زد و گفت که اگر این وضع ادامه رئیس«التحصیل جراحی اطفال داریم.فارغ ۲کشور فقط 

 سال پیش پزشک از هند و پاکستان بیاوریم. ۴۰چون پیدا کند شاید مجبور شویم، هم

 کنید. کلیکبرای دریافت و مطالعه پی دی اف مقاله 

 خالصه مطلب

؟یکی از اصلی ترین راه برای قبولی در رشته های خوب پزشکی مانند داندانپزشکی و یا چگونه رشته پزشکی قبول شویم

داروسازی برنامه ریزی دقیق و منسجم است.ما در ایم مقاله پاسخ به پرسش چگونه پزشکی قبول شویم را به طور کامل و 

م جز داوطلبینی هستید که به دنبال قبولی در رشته های پزشکی هستید حتما این مقاله را به دقیق بیان کردیم.پس اگر شما ه

پس از مطالعه دقیق این مقاله با سوال، اشکال و یا ابهامی مواجه شدند، می توانند با   طور کامل مطالعه نمایید.همچنین اگر

د. هم چنین می توانند برای ما کامنت بگذارند. سواالت کارشناسان مجرب ما در مجموعه ایران تحصیل، تماس حاصل فرماین

 .شما در اسرع وقت توسط کارشناسان و مشاوران ما پاسخ داده خواهند شد
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