
 98 پزشکی به لیسانس آزمون شرایط
 به کارشناسی آزمون سنی شرط .باشد می معدلی شرط و سنی شرط مانند خاصی موارد داراي پزشکی به لیسانس آزمون شرایط

 هاي رشته سایر و پرستاري هاي رشته مانند را خود انسانی نیروي طرح که داوطلبانی براي که باشد می سال 25 حداکثر پزشکی

 طرح سال دو داوطلبی اگر مثال براي .شود می اضافه آنها سن حداکثر به طرح در شده گذرانده مدت باشند گذرانده پیراپزشکی

 .نماید شرکت پزشکی به لیسانس آزمون در تواند می سال 27 سن تا باشد کرده سپري را خود انسانی نیروي

 همچنین .ندارد وجود نباشند قبول مورد سنی شرط داراي که انیکس براي راهی و باشد نمی اي تبصره هیچ داراي سنی شرط

 تعداد باشند رفته را سربازي خدمت که صورتی در و باشند داشته را خود خدمت معافیت یا خود خدمت پایان کارت بایستی آقایان

 .شود می اضافه آنها سن حداکثر به نیز اند بوده سربازي خدمت در که را ماههایی

 معدل و است منظور سوم سال پایان تا( دیپلم کل معدل براي 18 حداقل معدل پزشکی به لیسانس آزمون شرایط در معدل شرط

  . باشد می لیسانس کل معدل براي 16 حداقل معدل و )شود نمی محاسبه دانشگاهی پیش

  

 پزشکی به کارشناسی آزمون در شرکت براي مجاز دیپلم مدرك نوع

 علوم هاي رشته از یکی در را خود دیپلم که کسانی فقط که باشند داشته توجه نکته این به پزشکی به لیسانس آزمون متقاضیان

 انسانی دیپلم دارندگان و داشت خواهند را پزشکی به لیسانس آزمون در شرکت حق باشند گرفته فنی و ریاضی علوم یا و تجربی

 .نمایند شرکت پزشکی به کارشناسی آزمون در توانند نمی

 نکته این به باید دانشجویی، یا و آموزي دانش المپیاد طالي هاي مدال دارندگان براي پزشکی به لیسانس آزمون شرایط به توجه با

 سر پشت نفرات سایر همانند را کتبی آزمون بایستی ولی شوند می معاف آزمون براي معدل شرط از صرفا افراد این که کرد اشاره

 .رندبگذا

 پزشکی به لیسانس آزمون در شرکت براي نیاز مورد زبان مدرك

 آزمون داوطلبان .باشد می نیاز مورد شده ذکر نمره حداقل با زیر زبان مدارك پزشکی به کارشناسی آزمون در نام ثبت براي

 نام ثبت پزشکی به کارشناسی ونآزم در توانند می نیز زبان مدرك بدون که باشند داشته توجه نکته این به پزشکی به کارشناسی

 تحویل تهران پزشکی علوم دانشگاه آموزشی معاونت به بایستی را زبان مدرك حتما مصاحبه زمان تا آزمون از بعد ولی نمایند

 .دهند

 حداقل نمره مورد نیاز نام مدرك زبان

MHLE 50 

MSRT 50 

MCHE 50 

TOEFL IBT 60 

TOEFL PBT 480 

IELTS 5 

MELAB 70 

TOLIMO 480 

  

  



 89 پزشکی به لیسانس آزمون نابع

 مصاحبه آزمون دوم مرحله و است کتبی آزمون اول مرحله که باشد می مرحله دو داراي 97 سال پزشکی به کارشناسی آزمون

 اشاره آنها به زیر در که است دیگر عمومی درس چند و پزشکی پایه علوم منابع شامل آزمون منابع کتبی آزمون در .بود خواهد

 .است شده

 یآناتوم 

 .باشد می دانشجویان براي گري آناتومی کتاب خود مطالعه براي منبع بهترین آناتومی درس در

 يفیزیولوژ 

 .باشد می گایتون فیزیولوژي کتاب پزشکی به لیسانس آزمون در درس این اصلی منبع

 یشناس میکروب 

 هاي کتاب شناسی ویروس و شناسی باکتري دروس منبع که است شناسی ویروس و شناسی باکتري سواالت شامل درس این

 تک صائبی، اسماعیل دکتر نوشته ایران در انگلی هاي بیماري کتاب هم شناسی انگل درس منبع و .باشند می جاوتز و موراي

 دباشن می ارفع فریدون دکتر نوشته پزشکی شناسی کرم و ادریسیان غالمحسین دکتر نوشته پزشکی شناسی یاخته

 یبیوشیم 

 .است شده گرفته نظر در درس این براي مرجه کتاب عنوان به دولین بیوشیمی کتاب

 یشناس بافت 

 .است کوئیرا جان شناسی بافت کتاب پزشکی به کارشناسی آزمون براي درس این منبع

 یشناس جنین 

 نالنگم شناسی جنین کتاب

 یشناس ایمنی 

 .باشد می وجگانی کتاب و ابوالعباس کتاب پزشکی به کارشناسی آزمون در شده معرفی ایمنی منبع

 کژنتی 

 .است امري پزشکی ژنتیک کتاب درس این در رفرنس کتاب

 یعموم و آلی شیمی 

 .تاس پور قنبري دکتر عمومی و آلی شیمی جامع کتاب درس این منبع

 یپزشک فیزیک 

 .باشد می عقابیان دکتر پزشکی فیزیک کتاب درس این مطالعه منبع

 یشناس روان 

 .است شده معرفی درس این رفرنس گنجی حمزه دکتر عمومی روانشناسی کتاب

 یشناس جامعه 

 .است شده معرفی درس این براي مناسب منبع محسنی منوچهر دکتر عمومی شناسی جامعه کتاب

 دنقا تفکر هاي مهارت 

 میسلطانی اکبر دکتر نوشته نقاد تفکر هاي مهارت براي علمی راهنماي کتاب همان منبع بهترین نیز درس این در

  .باشد

  

 



 89 پزشکی به لیسانس آزمون در درس هر ضرایب به توجه با سواالت تعداد

 لسوا تعداد سدر نام

 91 يفیزیولوژ

 71 یآناتوم

 9 یشناس جنین و شناسی بافت

 01 یشناس ایمنی

 01 کژنتی

 8 یبیوشیم

 21 چقار و انگل و ویروس و باکتري

 4 یآل شیمی

 4 یعموم شیمی

 7 یپزشک فیزیک

 52 یروانشناس

 یشناس جامعه

 52 دنقا تفکر

  

 پزشکی به لیسانس آزمون مطالعه براي مناسب منابع

 نکته این به پزشکی به لیسانس آزمون داوطلبان باید آزمون اخیر تغییرات به توجه با پزشکی به لیسانس آزمون منابع خصوص در

 .است بوده گذشته هاي سال در پایه علوم دروس مانند که دروسی در سواالت سطح که باشند داشته توجه

 توسط که را پایه علوم منابع همان پایه علوم دروس براي توانند می انداوطلب و بوده پایه علوم آزمون همان مشابه سواالت این

 .نمایند مطالعه را است شده ارائه تهران پزشکی علوم دانشگاه آموزشی معاونت

 آزمون منابع بخش در که است نموده معرفی مطالعه براي را کتابهایی تهران پزشکی علوم معاونت نیز دروس سایر براي همچنین

 همراه مشاوره مرکز با منابع بهترین معرفی براي داوطلبان .است شده داده توضیح منابع این مورد در مفصل بطور پزشکی هب لیسانس

 .شوند جویا را آزمون منابع بهترین و بگیرند تماس تحصیلی

 پزشکی به لیسانس پذیرش ظرفیت و پزشکی به لیسانس آزمون کنندگان شرکت تعداد

 تعداد است، شده داده قرار آزمون این براي که شرایطی به توجه با و باشد می محدود بسیار پزشکی به لیسانس آزمون ظرفیت

 نفر 250 تعداد حدودا 1397 سال پزشکی به لیسانس آزمون در مثال براي .باشد می پایین بسیار نیز آزمون این در کنندگان شرکت



 از هم نهایت در و شدند دعوت مصاحبه به نفر 20 یعنی پذیرش ظرفیت بربرا دو افراد این میان از که کردند شرکت آزمون این در

 .شدند انتخاب نهایی شده پذیرفته عنوان به نفر 10 نفر، 20 این میان

 وجود نیز آینده هاي سال در ظرفیت این افزایش امکان و بوده متفاوت مختلف هاي سال در پزشکی به لیسانس آزمون ظرفیت

 .دارد

 .باشد می نفر 10 تعداد به نیز 97 سال براي پزشکی به لیسانس مونآز پذیرش ظرفیت

 دارد؟ وجود آزاد دانشگاه پزشکی به لیسانس یا و دندانپزشکی به لیسانس آیا

 وجود آزاد دانشگاه پزشکی به لیسانس یا و دندانپزشکی به لیسانس آزمون عنوان تحت چیزي که بگوییم باید سوال این به پاسخ در

 هاي دوره در آن پذیرش و شود می برگزار تهران پزشکی علوم دانشگاه توسط فقط و فقط پزشکی به لیسانس آزمون و نداشته

 .ندارد شهریه و بوده روزانه

 دارد؟ وجود داروسازي به لیسانس شرایط و داروسازي به لیسانس منابع چطور؟ داروسازي به لیسانس

 به ورود راه تنها سراسري کنکور آزمون فقط به فقط و ندارد وجود نیز اروسازيد به لیسانس عنوان تحت چیزي قبل نکته همانند

 .باشد می داروسازي رشته

  

 
 


