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 ندیاب نارود رد ناریا یجراخ تراجت یریگجوا

 ٢٠٢١ لاس ھیوناژ زا ،اکیرمآ رد ندیاب وج یروھمج تسایر نارود رد ناریا یجراخ تراجت یریگجوا زا یکاح ناریا یلصا یاکرش یمسر یاھرامآ
 .تسا ناریا تفن تباث یرتشم اھنت نیچ ،ھیروس زا ریغ ھب .تسا

 نیدرورف ھب تبسن "یدصرد ٨٠" یدشر یدیشروخ یراج لاس هام نیلوا رد ناریا یتفنریغ تارداص یمالسا یروھمج کرمگ یاھرامآ نیرتهزات رب انب
 .تسا ھتشاد ١٣٩٩

 ،یدصرد ١٧ یدشر تاراما ھب ،یدصرد ۶۶ یدشر قارع ھب ،یدصرد ٨۶ یدشر نیچ ھب یتفنریغ تارداص هام نیدرورف رد ، دیوگیم ناریا کرمگ
 .دراد لاسراپ ھباشم هام ھب تبسن یدصرد ۴٢ یدشر ناتسناغفا ھب و یدصرد ١۴٩ یدشر ھیکرت ھب

 رد زین ار یعیبط زاگ و عیام زاگ ،نیزنب دننام یتفن تالوصحم یخرب ناریا کرمگ ھتبلا .دنتسھ روشک یتفنریغ تارداص دصاقم نیرتمھم روشک جنپ نیا
 .دھدیم رارق یتفنریغ تارداص دبس

 ھب ناریا تفن تارداص ،دھدیم ناشن اھشکتفن یبایدر یاھتکرش شرازگ اما ،دنکیمن رشتنم ار ماخ تفن تارداص یاھرامآ یمالسا یروھمج کرمگ
 .تسا هدیسر زور رد ھکشب رازھ ۶۵٠ یالاب ھب و هدش ربارب ود زا شیب لاسراپ ھباشم رود ھب تبسن ٢٠٢١ ییادتبا هام راھچ رد نیچ

 .تسا ناریا تفن تباث یرتشم اھنت نیچ ،ھیروس زا ریغ ھب

 ییاپورا یاکرش

 و هدش لاسراپ ھباشم رود ربارب ود زا شیب ٢٠٢١ ییادتبا ھھام ھس رد ناریا زا روشک نیا تادراو ھک دھدیم ناشن زین ھیکرت رامآ زکرم شرازگ نیرخآ
 .تسا هدش رالد نویلیم ۶٠٣ یدصرد ٢١ یدشر اب زین ناریا ھب ھیکرت تارداص .تسا هدیسر رالد نویلیم ۵٨٠ زا شیب ھب

 رد و هدیسر رالد نویلیم ٢٩٠ ھب و ھتشاد دشر دصرد ١۴ ینامز هرود نیمھ رد ناریا زا روشک نیا تادراو ھک تسا نآ زا یکاح ھیسور کرمگ یاھرامآ
 .تسا هدوب رالد نویلیم ۶١۵ دودح یدصرد ۵٠ یدشر اب زین ناریا ھب ھیسور تارداص تدم نیمھ

 ٢٧ ھب ناریا تارداص ھک تسا ھتفگ ،درک رشتنم )ھم ٢٠( تشھبیدرا ٣٠ ھبنشجنپ ھک دوخ شرازگ نیرتهزات رد )تاتساوروی( اپورا ھیداحتا رامآ زکرم
 یدشر اب ناریا ھب اپورا ھیداحتا تارداص اما ،هدیسر وروی نویلیم ٢٠٠ ریز ھب و هدرک تفا دصرد ١٢ زا شیب لاس ییادتبا ھھام ھس رد ھیداحتا نیا وضع
 .تسا هدیسر وروی نویلیم ٩٣٠ ھب یدصرد ۴

 شیب .دراد ناریا ھب اپورا ھیداحتا وضع ٢٧ تارداص لک رد یدصرد ۴٠ زا شیب یمھس و تسا اپورا ھیداحتا رد ناریا یراجت کیرش نیرتگرزب ناملآ
 .تسا هدش ناملآ یھار زین اپورا ھیداحتا ھب ناریا تارداص موس کی زا

 یقرش یاکرش

 .تسا هدرک رشتنم دیدج یشرازگ زین نیچ کرمگ ،اپورا ھیداحتا رامآ زکرم اب نامزمھ

 ٢ ریز ھب و هدرک تفا دصرد ١۶ کیدزن ناریا زا روشک نیا تادراو یدالیم یراج لاس ییادتبا هام راھچ رد دھدیم ناشن نیچ کرمگ یمسر یاھرامآ
 .تسا هدیرخن ناریا زا یتفن چیھ هدشدای هرود رد دیوگیم شرازگ نیا اما ،هدیسر رالد درایلیم

 ۶۵٠ ھنازور تارداص زا ناشن زرتیور و ستالپ ،گربمولب ھلمج زا ربتعم یاھھناسر و اھشکتفن یبایدر یاھتکرش یاھرامآ مھ ھک تسا یلاح رد نیا
 .دناهداد ربخ روشک تفن تارداص یریگجوا زا ھتشذگ یاھهام یط ناریا تاماقم مھ و دراد نیچ ھب ناریا تفن یاھکشب رازھ

 .دوشیم نیچ یھار نامع و تاراما ،قارع اصوصخ ،اھروشک رگید مان تحت ناریا تفن زا یگرزب شخب دیوگیم زرتیور

 .تسا ھتفرگ جوا اھروشک نیا زا شتفن تادراو دھدیم ناشن زین نیچ یکرمگ یاھرامآ

 ییادتبا هام راھچ یط یناھج یاھرازاب رد تفن نیا شزرا ،میھد رارق رظن دم ار نیچ ھب ناریا تفن یاھکشب رازھ ۶۵٠ ھنازور میقتسمریغ تارداص رگا
 .دوشیم هدز نیمخت رالد درایلیم ۵ کیدزن لاس

 .تسا هدیسر اھمیرحت زا لبق نارود حطس ھب و تسا رالد درایلیم ٧ دودح نیچ ھب ناریا یعقاو تارداص عقاو رد ،بیترت نیدب

 و ھتشاد دشر دصرد ۴٣ لاسراپ ھباشم رود ھب تبسن ناریا زا روشک نیا ٢٠٢١ ییادتبا ھھام ھس تادراو ،دھدیم ناشن زین دنھ داصتقا ترازو یاھرامآ
 .تسا هدرک طوقس رالد نویلیم ٣۴١ ھب و هدش فصن زا رتمک ناریا ھب دنھ تارداص اما .تسا هدیسر رالد نویلیم ١١٣ ھب



 

 

 ھب ار ناریا اب تراجت اکیرمآ یاھمیرحت زا دعب ،دندوب ناریا یجراخ تراجت هدمع یاکرش زا اکیرمآ یاھمیرحت زا لبق نارود رد ھک نپاژ و یبونج هرک
 .دراد ھمادا ناکامک شھاک نیا و دناهداد شھاک تدش

 نویلیم ١٣ اھنت ھتفرمھیور ناریا زا ناشتادراو لک و رالد نویلیم ۶٣ دودح ٢٠٢١ ییادتبا هام راھچ رد ناریا ھب یبونج هرک و نپاژ تارداص عومجم
 .تسا هدوب رالد

 ھک تسا نیا ،دوشیم هدید )دناهدرکن رشتنم یدیدج شرازگ ناتسناغفا و قارع ،تاراما( ناریا یجراخ تراجت یلصا یاکرش یمسر یاھرامآ رد ھچنآ
 .تسا یمالسا یروھمج زا ناشتادراو زا رتشیب رایسب ناریا ھب اھنآ یمسر تارداص یترابع ھب ؛تسا یفنم اھروشک نیا ھمھ اب ناریا یراجت زارت

 ناریا تارداص شیازفا زادنامشچ

 ۶٨ یدالیم ھتشذگ لاس رد ناریا تامدخ و یتفنریغ ،یتفن تارداص لک دیوگیم ،دش رشتنم اریخا ھک دوخ شرازگ نیرخآ رد لوپ یللملانیب قودنص
 شیازفا رالد درایلیم ٨۵ ھب مقر نیا یدالیم یراج لاس رد دوریم راظتنا اما ،ھتفای شھاک موس کی اھمیرحت زا شیپ نارود ھب تبسن ھک هدوب رالد درایلیم
 .تسا روشک تفن تارداص دشر ،شیازفا نیا یلصا تلع .دبای

 ھیلع اکیرمآ یاھمیرحت کیدزن یاهدنیآ ای هدنیآ یاھھتفھ یط ھک تسین یکش ابیرقت ،دناھتشاد ناعذا اکرش ھمھ ھک ماجرب تارکاذم یلعف جیاتن ھب ھجوت اب
 .دش دھاوخ شنایرتشم ھب تفن تارداص ھب رداق هرابود ناریا و دش دھاوخ وغل یمالسا یروھمج

 و ایحا لماک تروص ھب ار دوخ تفن یاھرازاب ناریا ھک دیشک دھاوخ لوط هام ١٢ ات ٩ لقادح دھدیم ناشن ٢٠١۵ یاھتسھ قفاوت ھبرجت ،لاح نیا اب
 .دنک رداص تفن ھکشب نویلیم ٢.۵ ھنازور

 دیدنویپب مارگلت رد یسراف ھلو ھچیود لاناک ھب

 .دبای شیازفا زور رد ھکشب نویلیم ١.۵ ھب لاسما زییاپ رخاوا رد الامتحا ناریا تفن تارداص دناهدرک ینیبشیپ مھ ستالپ ھیرشن و زرتیور یرازگربخ

 یتایلمع ات یاھتسھ قفاوت زا اما ،دنوشیم اھمیرحت وغل زا دعب ناریا تفن دیرخ هدامآ ھک دناھتفگ زرتیور ھب ییاپورا هاگشیالاپ کی و یدنھ هاگشیالاپ دنچ
 .دیشک دھاوخ لوط یھام دنچ الامتحا اھمیرحت وغل ندش

 دھاوخ ھجاوم یتفن ھجدوب یرسک اب تلود مھ زاب ،دناسرب زور رد ھکشب نویلیم ١.۵ ھب ار دوخ تفن تارداص زین زییاپ رخاوا رد دناوتب ناریا رگا یتح
 .تسا هدناجنگ ھجدوب رد ار تفن ھکشب نویلیم ٢.٣ ھنازور تارداص یدیشروخ یراج لاس یارب ھک ارچ ،دش

 ھب روبجم تلود زین ھجیتن رد و دش ققحم نآ مجنپ کی اھنت ھک دوب هدناجنگ ھجدوب رد ار تفن ھکشب نویلیم ١.۵ ھنازور تارداص تلود زین لاسراپ
 .دش ھجدوب لک زا دصرد ٣۵ لداعم ،ناموت نویلیرت ٢١٠ ضارقتسا
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