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 استکنکور باقی  تاماه زمان  3بیش از 

 ها در اختیار کنکوریکه  ساعت طالیی 0022حدود 

 

درسهای تا با آرامش  است بهترین فرصت دانشجویان سال آخربخصوص  بهداشتبرای داوطلبان کنکور زمانی  این بازه

 خواندن ببرند. درس استفاده را برای  نهایتها بپردازند و  به مرور درسو یا  هدعقب افتاده را خوان

ها آنقدر زیاد  درست است که برای شما این روزها با نگرانی بیشتری همراه است و گاه استرس به پایان رسیدن فرصت

کند چیزی  دهد و حتی گاهی تصور می ها را نیز از دست می ریزی برای مرور درس شود که داوطلب فرصت برنامه می

 دانند. ها می دارد، ولی بیشتر کارشناسان اینگونه تفکرات را مانع استفاده از فرصتداند و فرصتی هم برای دانستن ن نمی

ساعت  811ساعت هم درس بخوانید  8که اگر هر روز  یروز 011 .ها فرصت دارید روز برای مرور درس 011شما از امروز 

 زمان دارید که اصال فرصت کمی نیست.

 بخش دلهاست.ابتدا به خدا توکل کنید که یاد خدا آرامش 

 شوید. ریزی درس بخوانید حتما موفق می برنامه ریزی کنید و بدانید اگر براساس همین برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماهه؛ 3طرح مشاوره ویژه 

 * برنامه ریزی درسی بر اساس زمان شما

 * رفع اشکاالت درسی به صورت آنالین

 * ارائه نکات کنکوری احتمالی مدنظر طراحان کنکور

 * پیگیری روند مطالعه توسط رتبه های برتر هر رشته به صورت اختصاصی و ...
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 های هر رشته؛های برتر و بهترینرتبههای زیر توسط در رشته ریزیمشاوره تخصصی و برنامه

 مساعی، بیاتی و بسیمی( ها ایمنی شناسی )خانم 

 ها خرمی نژاد و عبدالهی و آقای صادقی()خانم علوم تغذیه و علوم بهداشتی در تغذیه 

 خانم فوالدی( هماتولوژی( 

 ها کلهر و قاسمی()خانم ژنتیک پزشکی 

 آقای بلوری( باکتری شناسی( 

 آقای دانیالی( ویروس شناسی( 

 آقای بلوری( قارچ شناسی( 

 اسدی( ها رستمی و)خانم مامایی و مشاوره در مامایی 

 دکتر خسروی( مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی( 

 خانم هاشمی و آقای احمدزاده( بیوتکنولوژی پزشکی( 

 خانم اردالن( بیوشیمی بالینی( 

 خانم واعظی( فیزیولوژی پزشکی( 

 دکتر عباسی( اپیدمیولوژی( 

 دکتر ملکی( روانشناسی بالینی( 
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