
 تحصیل ایزان|  اقامت مخارج+  0202 التاری وام ثبت هشیىه

وظجت ثً طبیز رَع ٌبی مٍبخزتی ثً آمزیکب ثظیبر پبییه تز اطت؛ ثىبثزایه اگز ػمب  هشیىه ثبت وام التاری

قصد  مٍددبخزا مابددآ ثددً آمزیکددب را ماػدیً ثبػددی  مددی تُاویدد  ثددب ػددزرت مر ایده قزػددً رؼددی ثزودد ي ػددُی  َ ثددب 

بری ثبید  اس رمیزیه ٌشیىً اقبمت مابآ آمزیکب را مریبفت رىی ؛ امب ثبی  مقدت رىید  ردً قجد  اس نجدت ودبت مر  تد

 .ٌشیىً ٌبی ثؼ  اس قجُلی  تبری اطالع یبثی  تب ثؼ ا ثً مؼک  ٌشیىً اقبمت ثز وخُری 

اس آن خب رً ػمب ثبی  ث اوی  رً مر صُرا قجُلی  تبری ٌشیىً اقبمت چق ر اطدت  ثدً ٌمدیه ملید  مر ایىددب 

 .جت رىیآقص  ماریآ ثزای پبطخگُیی ثً ایه طُال َ طُا ا مؼبثً مر مُرم آن ٌب صح

  

 مىظور اس ویشای التاری یا گزیه کارت چیست؟

ثزوبمً  تبری گزیه ربرا آمزیکٰب یکی اس رَع ٌبی مَلت آمزیکب ثزای اطیقجبل اس مٍبخزان رؼدُر ٌدبی 

خبرخی اطت؛ سیزا خمؼیت رؼدُر آمزیکدب ردآ اطدت َ ثدزای خجدزان آن اس ایده رَع اطدیکبمي مدی رىىد   مر 

خجزان رمجُم خمؼیت خُم اس میبن وژام ٌبی مخیلف خٍدبن طدی قزػدً رؼدی َ   تبری، مَلت آمزیکب ثزای

ثز اطبص ػبوض َیشا ارابً می مٌ   افدزامی ردً قصد  مارود  َیدشای آمزیکدب را مریبفدت رىىد  ثدب نجدت ودبت مر 

 تددبری آمزیکددب ػددبوض خددُم را امیحددبن مددی رىىدد   ثددزای قجددُلی مر  تددبری آمزیکددب ویددبس ثددً ػددزایظ خبصددی 

َ اقبمدت آن اطالػدبتی را ثدً  4246امب مر صُرتی ردً قجدُل ػد ی  ثبید  اس ٌشیىدً نجدت ودبت  تدبری و اری ؛ 

 .مطت ثیبَری 

خُة اطت ث اوی  مر صُرتی رً مر قزػً رؼی  تبری آمزیکب ثزو ي ػ ی  می تُاوید  ثدزای ٌمیؼدً مر ایده 

مزیکب ثزای ٌز ر ات اس رؼُر رؼُر اقبمت رىی  َ ثً ػىُان یک مٍبخز رَسگبر طپزی رىی   گزیه ربرا آ

َیدشا اطدت  مؼمدُ  تؼد ام ثزود گبن  تدبری  5:22الی  5222ٌب طٍمیً خبصی مارم  طٍمیً ایزاویبن ح َم 

تُاوىد  خدبوُامي خدُم را ویدش ثدً ٌمدزاي ثجزود ؛ ثىدبثزایه  اس تؼ ام َیشاٌب رمیز اطت؛ سیزا ثزو گبن  تبری می

 .، چى  َیشا اس طٍمیً  تبری رآ ػُمامکبن مارم رً ثً اسای ٌز ثزو ي  تبری



  

 طبیت نجت وبت  تبری

  

 .رَی لیىک رلیک رىی  طبیت اصلی  تبری خٍت رظت اطالػبا ثیؼیز

  

 هشیىه ثبت وام التاری آمزیکا

ب اػبري می ػمب ثزای نجت وبت مر  تبری آمزیکب می تُاوی  ثً مَ رَع مخیلف اق ات رىی  رً مر سیز ثً آن ٌ

 :رىیآ

 :سایت اصلی التاری 

اق ات ثً نجت ودبت مر گدزیه ردبرا آمزیکدب  dvprogram.state.gov مر ایه رَع ػمب ثب مزاخؼً ثً طبیت 

می رىی   ٌشیىً نجت وبت  تبری آمزیکب مر ایه رَع رایگبن اطت  الجیً ػمب قج  اس نجت ودبت ثبید  مقدت رىید  

 .مر آن نجت وبت رىی  dvprogram.state.gov ً م ارک مُرم ویبس طبیترً َاخ  ػزایظ ثبػی  تب ثب اراب

 :شزکت های واسطه 

https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c/


قصد  نجدت ودبت مر گدزیه ردبرا اقبمدت مابدآ  dvprogram.state.gov مر صُرتی رً ػمب اس طزیق طبیت

مزیکدب آمزیکب را و اػیً ثبػی  می تُاوی  ثب مزاخؼً ثً ػزرت ٌبی َاططً ای رً مظئُلیت نجت وبت  تبری آ

را ثز ػٍ ي مارو  ایه ردبر را اوددبت مٌید   مر ایده رَع ػدمب ویدش ثبید  مد ارک َ اطدىبمی را ارابدً مٌید  ردً 

ٌشیىً ثزرطی آن ٌب را اس ػمب مریبفت می رىى   مجلغ مریبفیی آن ٌب ثب تُخً ثً خ مبتی رً ارابدً مدی مٌىد  

کمید  فدزت میدبٌلی َ ثزرطدی َ تکمید  مبوى  ثزرطی اطالػبا َ تکمی  فزت مدزمی، ثزرطی اطالػبا َ ت

هشیىهه  اطالػبا ٌز یک اس فزسو ان میکبَا خُاٌ  ثُم  ػمب ثزای مریبفت رظت اطالػبا مقیق مر مدُرم

 .می تُاوی  ثب مؼبَران ایزان تحصی  ٌمیه اآلن تمبص ثگیزی  2024 ثبت وام التاری

 

 ػزرت ٌبی نجت وبت رىى ي  تبری

  

 . تبری، مٍبخزا، َیشا َ اپالی رلیک رىی  ی مر طپبيمؼکالا طزثبس ثزای اطالع اس

  

 0202شزایط السم بزای ثبت وام التاری 

  ٌدشار  72طبل گذػیً ثدیغ اس  7رؼُر مح  تُل  ػمب مارای طٍمیً مر  تبری ثبػ   اتجبػی رً مر

ػىدُان او ، مددبس ثدً نجدت ودبت مر  تدبری آمزیکدب وخُاٌىد  ثدُم  ثدً  مٍبخزا ثً رؼُر آمزیکب ماػیً

 7مثبل میُل یه رؼُر ٌى  مدبس ثً نجت ودبت مر  تدبری ویظدیى ؛ سیدزا رؼدُر آن ٌدب طدب وً ثدیغ اس 

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


ٌشار مٍبخز ثً آمزیکب می فزطی   ثً ٌمیه ملی  مر  تبری آمزیکدب طدٍمیً و ارود ؛ امدب خُػدجخیبوً 

ى   مقت رىی  اگدز نجت وبت رى 4246مر حبل حبضز میُل یه ایزان َ افغبوظیبن می تُاوى  مر  تبری 

ػمب طبره رؼُر میگزی ثبػی  یب پبطپُرا آن را ماػیً ثبػی  ثزای نجت وبت مر  تبری آمزیکب ٌیچ 

 .گُوً مؼکلی و اری ؛ سیزا تىٍب مالک آن ٌب مح  تُل  ػمب اطت

  ح اق  م رک تحصیلی میپلآ ماػیً ثبػی. 

  نجدت  4246اگز م رک تحصیلی میپلآ را و اری  می تُاوی  ثب ماػیه مَ طبل طبثقً ػغلی مر  تبری

 .وبت رىی 

  ثزای نجت وبت مر  تبری گزیه ربرا آمزیکب مح َمیت طىی َخدُم ود ارم؛ امدب ػدزایظ تحصدیلی یدب

 .ػغلی ایدبة می رى  رً افزام ثب طه رمیز ویُاوى  مر آن نجت وبت رىى 

  

 0202بت وام در التاری سمان ث

اس  4246تبریخ مقیدق نجدت ودبت  تدبری  dvprogram.state.gov مر حبل حبضز طجق گشارع ٌبی طبیت

تددب  3623آثددبن مددبي  39ػددزَع ػدد ي َ تددب رَس طددً ػددىجً  42:52مر طددبػت  3623مٍزمددبي  35چٍددبر ػددىجً 

مب ثبی  مر سمدبن تؼیدیه ػد ي اقد ات آمزیکب حی 4246امامً مارم  ػمب ثزای نجت وبت مر  تبری  42:52طبػت 

 .رىی   مر غیز ایه صُرا تب طبل آیى ي ثبی  مىیظز ثمبوی 

ثؼ  اس اػالت ویبیح قزػً رؼی مر صُرتی رً ػمب ثزو ي  تبری ػ ی  ثبید  قجد  اس اتمدبت طدبل مدبلی اقد امبا 

ٌمیؼدً ثظدیً خُاٌد  خُم را ثزای مٍبخزا ثً آمزیکب اودبت مٌی   مر غیدز ایده صدُرا پزَود ي ػدمب ثدزای 

اوددبت مدی گیدزم َ وییددً قزػدً رؼدی مر طدبل  4244مر طدبل  4246ػد   ثدً ػىدُان مثدبل نجدت ودبت  تدبری 

مٍلدت مارود  تدب اقد امبا  4246طپیبمجز  52مؼخص خُاٌ  ػ ؛ ثىبثزایه ثزو گبن ایه قزػً رؼی تب  4245

ا پزَود ي آن ٌدب ثدزای ٌمیؼدً ثظدیً خُم را ثزای مٍبخزا مابآ ثدً آمزیکدب اوددبت مٌىد   مر غیدز ایده صدُر

 .خُاٌ  ػ 



  

 سمبن نجت وبت  تبری

  

 0202سمان اعالم وتایج قزعه کشی التاری 

مبي سمبن می ثزم تب ویدبیح قزػدً  8رَس اطت  ثؼ  اس آن ح َم  55نجت وبت مر  تبری آمزیکب مؼمُ   مٍلت

ثبػی   حبل مر صُرتی رً ثؼ   3624رؼی اػالت ػُم؛ ثىبثزایه ػمب ثبی  مىیظز وییدً آن مر ارمیجٍؼت مبي 

آمزیکدب خُاٌید  ماػدت  لدذا اس آن مر قزػً رؼی ثزو ي ػ ی ، فزصت ربفی ثزای تکمی  فزآیى  مٍدبخزا ثدً 

 . ست اطت رً مر سمبن مقزر ػ ي اق امبا خُم را اودبت مٌی 

  

 .رَی لیىک روگی رلیک رىی  سمبن اػالت ویبیح  تبری خٍت رظت اطالػبا ثیؼیز مر مُرم

  

 هشیىه های بعذ اس قبولی التاری کذام هستىذ؟

ػبی  ثزای ػمب طُال پیغ آم ي ثبػ  رً مر صُرا قجُلی  تبری ٌشیىً اقبمت چق ر اطت  ثزای مٍدبخزا 

 ثً آمزیکب چق ر ثبی  ٌشیىً پزماخت رىیآ 

https://irantahsil.org/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c/


  رً ثزو ي ػ ن مر قزػً رؼی  تبری تىٍب اَلیه گبت رایگبن ثزای مٍدبخزا آمزیکدب اطدت  خُة اطت ث اوی

مر حبلی رً ثزای اودبت ربرٌبی میگزی مبوىد  اقبمدت مر آمزیکدب ثبید  ٌشیىدً پزماخدت رىید ؛ ثىدبثزایه ثظدیبر 

امامً ثً ایه ٌشیىدً  مٍآ اطت رً ػمب ثب ٌشیىً ٌبی ثؼ  اس قجُلی  تبری ویش اطالػبتی ماػیً ثبػی   حبل مر

 :ٌب اػبري می رىیآ

  

 DS-260 هشیىه کارشىاسی تکمیل فزم

اطت رً ثبید   DS-260 یکی اس ٌشیىً ٌبی نجت وبت  تبری ثؼ  اس ثزو ي ػ ن مر قزػً رؼی آن تکمی  فزت

یدک فدزت آوالیده ثدً سثدبن اوگلیظدی اطدت ردً ػدمب ثدزای  DS-260 آن را ٌمً ثزو گبن  تبری پز رىى   فدزت

تکمی  آن ثبید  ػدالَي ثدز ماودغ سثدبن اوگلیظدی ثدً اطالػدبا حقدُقی َ قدُاویه مٍدبخزتی آمزیکدب ویدش مظدلظ 

ثبػی ؛ ثىبثزایه ثٍیز اطت رً ایه ربر را ثً رمک ربرػىبطبن مٍبخزتی اودبت مٌی  تب ٌیچ گُوً اػیجبٌی مر 

مٍدبخزا ثدً آمزیکدب را اس آن َخُم و اػیً ثبػ ؛ سیزا مر صُرا مؼبٌ ي ٌدز گُودً اػدیجبي مر آن فزصدت 

 .مطت خُاٌی  مام

  

 هشیىه تور سفارتی

مر حبل حبضز رؼُر ایزان ثب آمزیکب رَاثظ میپلمبتیک و ارم  لذا ػمب ثبید  ثدزای اوددبت آسمبیؼدبا پشػدکی 

)مزحلً م یکبل( َ مصبحجً حضُری مر طکبرا آمزیکب ثً رؼُر ٌبی میگدزی مبوىد  تزریدً، ارمىظدیبن یدب 

رَس قجد  مصدبحجً َارم رؼدُر مد  وظدز ػدُی  َ مر آن خدب  32   ثدزای اوددبت مد یکبل ثبید  امبراا طکز رىی

مزاح  اماری خُم را ػزَع رىی ؛ ثىبثزایه ػمب ثبی  ٌشیىً تُر مظبفزتی خُم را ثً ػىُان ٌشیىً ٌدبی ثؼد  

 .اس قجُلی  تبری پزماخت رىی 



  

 ٌشیىً ٌبی ثؼ  اس قجُلی  تبری

  

ایه ربرٌب را مر سمبن ثى ی مؼخص خُم اودبت مٌی   مقت رىی  رً ٌشیىً تُرٌبی طکبرتی آمزیکب گزان تز 

اس تددُر ٌددبی مظددبفزتی ٌظددیى ؛ امددب ػددمب مر آن وگددزان چیددشی وجبػددی ؛ سیددزا خدد مبا ٌمزاٌددی َ تزاوظددکز 

مر طکبرا آمزیکب را ػُم َ مؼکالتی مبوى  ٌی  َ اقبمت چى  رَسي  اخیصبصی مر آن ثً ثزو گبن ارابً می

 .وخُاٌی  ماػت

  

یىک َ ػزایظ اپالی تحصیلی َ ربری رَی ل مٍبخزا ث َن طزثبسی ثزای رظت اطالػبا ثیؼیز مر مُرم

 .روگی رلیک رىی 

  

 های مذیکال  هشیىه

یکی اس ٌشیىً ٌبی ثؼ  قجُلی  تبری، ٌشیىً ٌبی م یکبل اطت  مر ایه خب ػمب ثزای اودبت امُر مٍدبخزتی 

خُم ثبی  وشم پشػک مؼیم  مر طکبرا آمزیکب ثزَی  َ مر آن خب آسمبیؼبتی را اودبت مٌی  رً ثً آن مد یکبل 

https://irantahsil.org/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c


رَس قجد  مصدبحجً مر  32س ٌشیىً ٌبی اضبفی مر ایه ثخدغ ثٍیدز اطدت آن را می گُیى   ثزای خلُگیزی ا

 .طکبرا آمزیکب اودبت مٌی 

مر م یکبل چى  مؼبیىً، آسمبیغ پشػکی، ػکض رامیُلُژی َ تشریق آمپُل اودبت مدی گیدزم ردً ثبید  ٌشیىدً 

 .مً ویظیی آن را ثب ٌشیىً ارس رؼُر ٌبی خبرخی پزماخت رىی ؛ سیزا ػمب مر خبرج اس رؼُر ثی

  

 مصاحبه در سفارت آمزیکا  هشیىه

وگبری َ مصدبحجً مر  ػمب ثً ػىُان یکی اس ثزو گبن  تبری گزیه ردبرا آمزیکدب ثبید  ثدزای اوددبت اوگؼدت

م ر وقد  ثدً اسای ٌدز فدزم  552طکبرا آمزیکب ٌشیىً پزماخت رىی   ایه ٌشیىدً ثدً صدُرا نبثدت َ مؼدبمل 

ز طبل میکبَا ثبػ ؛ ثىبثزایه ثزای رظت اطالػدبا مقیدق مر مدُرم آن اطت  ممکه اطت ایه ٌشیىً ثزای ٌ

 .ٌب ثب مؼبَران ایزان تحصی  صحجت رىی 

  

 هشیىه پیکاپ پاسپورت

ثؼ  اس اودبت مصبحجً مر طکبرا آمزیکب ممکه اطت َیشای ػمب را مر ٌمبن لحظً ارابً مٌى  یب ایده ردً آن 

 .ایه صُرا َیشای ػمب ثؼ  اس چى  مبي ارطبل خُاٌ  ػ یب ثزرطی ثیؼیز رىى   مر  AP را َارم پزَطً

مر صدُرتی ردً حبلدت مَت ثددزای ػدمب پدیغ آمد ي ثبػدد  مدی تُاوید  ثدب قددزار مامن پبطدپُرا خدُم مر یکددی اس 

مُطظبا مٍبخزتی مؼیجز، اس آن ٌب ثخُاٌی  تب مر صُرا ص َر َیشا ثدً ػدمب آن را ثدً ٌمدزاي پبطدپُرا 

 .کبپ پبطپُرا می گُیى ارطبل رىى  رً ثً ایه ربر پی



  

 ٌشیىً نجت وبت  تبری گزیه ربرا آمزیکب

  

َ ػدزایظ تحصدی  مر آمزیکدب رَی لیىدک رلیدک  تحصدی  مر آمزیکدب مدُرمثزای رظت اطالػبا ثیؼیز مر 

 .رىی 

  

 هشیىه صذور گزیه کارت

مدبي خُاٌد   8مب صدبمر مدی ػدُم ردً مد ا اػیجدبر آن ثؼ  اس آن رً ػمب مزاح  ثب  را طی رزمی  َیدشای ػد

ثُم  ثؼ  اس آن رً ػمب َیشای خُم را مریبفت رزمی  می تُاوی  َارم آمزیکب ػُی  َ مر آن خدب گدزیه ردبرا 

خُم را مریبفت رىی   ایه اق امبا ویش ثزای خُم ٌشیىدً ٌدبیی مارود  ردً ثبید  آن را قجد  اس َرَم ثدً آمزیکدب 

 .َاریش رىی 

  

 ه خزیذ بلیط هواپیماهشیى

https://irantahsil.org/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7/


یکی اس ٌشیىً ٌبی ثؼ  اس قجُلی  تبری، ٌشیىً ثلیظ ٌُاپیمب اطت؛ سیزا ػمب ثزای مٍبخزا ثً آمزیکب ثبی  

ٌدشار م ر پزماخدت رىید   حدبل ایده رقدآ مدی  4تدب  322ثلیظ ٌُاپیمب تٍیً رىی  رً ثدزای آن ثبید  مجلغدی ثدیه 

ز مر مدُرم آن ٌدب مدی تُاوید  ثدب مؼدبَران ایدزان تحصدی  تُاو  میکبَا ثبػ  رً ثزای رظدت اطالػدبا ثیؼدی

 .صحجت رىی 

  

 هشیىه اخذ اقامت آمزیکا

ثؼ  اس آن رً مُفق ػ ی  َارم رؼُر آمزیکدب ػدُی  مر آن خدب ثبید  ٌشیىدً اقبمدت خدُم را َاریدش رىید ؛ یؼىدی 

اخت رىی   ثزای اخذ ثزای ػزَع یک سو گی ػبمی ویبس ثً مظکه َ غیزي ماری  رً ثبی  قیمت آن را ویش پزم

اقبمت مر خبک آمزیکب ثبی  َمیؼً ث ٌی  رً ایه مق ار می تُاو  ثب تُخً ثً صبحت خبودً ػدمب میکدبَا ثبػد   

ثزخی اس ایه صبحجخبوً ٌب ثب تُخً ثً مجلغ اخبري مبٌبوً، مرخُاطت َنیقً می رىى  َ مر ثزخی مُاقدغ ایده 

ىد  تدب مر صدُرتی ردً ثدً خبودً آن ٌدب خظدبرا َارم مرصد  اس ػدمب مریبفدت مدی رى 72َنیقً را ثً صُرا 

 .رزمی  آن را خجزان رىى 

  

 dvprogram.state.gov در سایت 0202وکات ثبت وام التاری 

 :ثً ػىُان یکی اس ػالقً مى ان ثً نجت وبت مر  تبری آمزیکب ثبی  ثً چى  وکبا سیز مقت رىی 

  فزت نجت وبت مر طبیت اصلی  تبری اوگلیظی اطت؛ ثىبثزایه ػمب ثبی  ثً سثبن اوگلیظی مظلظ ثبػی. 

   ثً ٌىگبت وُػیه آمرص مح  سو گی خُم ثبی  وگبرع آن را رػبیت رىی ؛ سیزا وگبرع آمرص محد

 .سو گی ثً صُرا اوگلیظی ثب وگبرع آن ثً سثبن فبرطی میکبَا اطت

  ًصدُرا اػدیجبي مر طدبیتاگدز اطالػدبا خدُم را ثد state.gov  مرج رىید   ٌدیچ گُودً خطدبیی را

مؼبٌ ي ومی رىی ؛ امب مر صُرتی رً مر  تبری ثزو ي ػ ی ، مؼکالا نبوُیدً ثدزای ػدمب ایددبم مدی 

 .رىى 

 .رَی لیىک رلیک رىی  ثُرطیً رػیً ٌىز مر آمزیکب ثزای اطالع اس

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


 
 ت مر صُرا قجُلی  تبری ٌشیىً اقبمت چق ر اط

  

 امکبن َیزایغ اطالػبا ثؼ  اس نجت وٍبیی آن ٌب َخُم و ارم. 

  یددک فددزم ومددی تُاودد  مَ فددزت مر  تددبری نجددت رىدد   مر صددُرا مؼددبٌ ي اس ػددزرت مر قزػددً رؼددی

 .محزَت خُاٌی  ػ 

  مر صُرتی رً فزمت ػکض یب اطالػبا ػمب مر طبیت  تبری اػیجبي مرج ػ ي ثبػ  اس ػدزرت مر

 .محزَت خُاٌی  ػ  قزػً رؼی

  ثؼ  اس آن رً ویبیح قزػً رؼی  تبری اػالت ػ  ٌیچ گُوً وبمً، پیبت رُتبي َ یب ایمی  اس طزف وٍبم

را قدجال پدز  DS-260 رطمی ثزگشار رىى ي  تبری ثدزای ػدمب ارطدبل ومدی ػدُم  مگدز ایده ردً فدزت

 state.gov ر ػد ي ثدً طدبیترزمي ثبػی ؛ ثىبثزایه ػدمب ثدزای مؼدبٌ ي ویدبیح آن ثبید  مر تدبریخ مقدز

 .مزاخؼً رىی 

 امکبن پیگیزی مؼکالا مر طبیت state.gov  َخُم و ارم؛ ثىبثزایه مر صُرتی رً ػمب ثدً ٌىگدبت

ثً ٌز گُوً مؼکلی ثزخُرم رزمی  می تُاوی  آن را اس مؼدبَران  4246تکمی  فزت نجت وبت  تبری 

 .ایزان تحصی  ثپزطی 

  رً طبیتتبرىُن ثبرٌب مؼبٌ ي ػ ي اطت state.gov  خطبٌب َ ایزام ٌبی مخیلکی را ثً ٌىگدبت نجدت

وبت ثً ربرثزان ارطبل می رى  َ نجت وبت آن ٌب را مخی  می رى   مر حبلی رً طیظیآ پؼدییجبن گیدزی 

مر طددبیت َخددُم ودد ارم؛ ثىددبثزایه مر ایدده صددُرا مددی تُاویدد  ثددزای مریبفددت راٌىمددبیی ثیؼددیز ثددب 

 .گیزی مؼبَران ایزان تحصی  تمبص ث

  



 اخبار مزبوط به التاری

 ارابً م رک َارظیىبطیُن ثزای َرَم ثً خبک آمزیکب اخجبری اطت. 

ثب َخُم آن رً مر حبل حبضز قبوُن ارابً تظت مىکی رزَوب ثزای َرَم ثً خبک آمزیکب لغُ ػ ي اطت؛ امدب 

مٌى   ایه َارظده ٌدب مدی  را ثزای طکز ثً آمزیکب ارابً ۹۱مٍبخزان ثبی  م ارک َارظیىبطیُن ربم  رَُی  

ایدب ا میحد ي یدب مر فٍزطدت  (FDA) تُاوى  یکی اس َارظه ٌدبی مُخدُم مر فٍزطدت طدبسمبن غدذا َ مارَ

 .ثبػى  (WHO) طبسمبن خٍبوی ثٍ اػت

  

 خالصً مطلت

َ ٌشیىدً ٌدبی ثؼد  اس قجدُلی  تدبری  2024 هشیىه ثبت وهام التهاری مر ایه مقبلً اس ایزان تحصی  مر مُرم

رزمیآ  ثً طُری رً وکبا  ست را مر ایه مُرم ثیبن رزمیآ َ خشییبا آن را مؼدخص ومدُمیآ  ٌدآ صحجت 

چىیه مر مُرم وحُي نجت وبت َ تبریخ آن ویش اطالػبتی را ثً ػمب مامیآ  حبل اگدز ػدمب ثدب مطبلؼدً مقبلدً ثدب  

تمدبت طدبػبا ػدجبوً رَس ثدب ماػیً ثبػدی  مدی تُاوید  آن را مر  4246طُالی مر مُرم ٌشیىً نجت وبت  تبری 

 .مؼبَران ایزان تحصی  مر میبن ثگذاری 

  

 


