


ا از شرق کشور روسیه به عنوان بزرگترین کشور دنی

.اروپا تا شمال آسیا وسعت دارد

ی آن شهر مسکوو از ممهکه برتکرین شکهر اپایتخت 

. روسیه و اروپا به شمار می رود

 ی  مه متقاضیان می بایست اطالعات مکام  و حک ی

از م ککز زنککخگی دککود در کشککور مککورد ن ککر کسکک  

.نماینخ

گککروت ت ریریککه آریاناپککاری در ایککن مقا ککه فهکک ا 

اطالعات مربوط به تمامی شکهر ای روسکیه را مهکت 

ان آگا ی بیشتر  موطنکان عزیزمکان در ادتیکار ایشک

.قرار دادت است

شهرهای روسیه



کشورازدارجدرزنخگیمورددرگیریتصمیم

.استتاثیرگ ارکامالًاقخامی

بایخ،کنبرقرارارتباطدیگریفر نگبابایخشما

بهشروعشویخ،سازگار واوآبمخیخشرایط

صیتیشخدصوحیاتباوکنیخروسیزبانیادگیری

.شویخآشنام هیساکنان



برترین شهرهای روسیه از لحاظ 
اقتصادی کدامند؟

اد،زیطبیعیمنابعووسعتواسطهبهروسیهجمهوری

.شتداشورویجماهیراتحاداقتصاددررابسزایینقش

۱۹۹۱سالدرشورویجماهیراتحادفروپاشیازپس

بخشهمهدرسازیخصوصیبهروسیهدولتمیالدی،

وپنکامراینابتدایدروپرداختکشوراقتصادیهای

اهبنگدرسهامخریدامکانمردمبهکهکردصادرهایی

خصوصیروندحالاینبا.دادمیراخصوصیهای

نایعصدرویژهبههابنگاهازبسیاریوبودکندسازی

قتصاداحاضرحالدر.بودنددولتمالکیتتحتسنگین

ی،ماهیگیرجنگلداری،کشاورزی،هایزمینهدرروسیه

اجینسصنعتوسازیماشیننقل،وحملانرژی،منابع

.استپیشرفتبهروفعاالنه

بهاقتصادیحیثازروسیهشهرهایبرترینازتاسه

.باشدمیزیرشرح



مسکو

ووسیهرفر نگیواقتصادیسیاسی،پایتختمسوو

.آیخمیحساببه ارویتپنختقه 

اروپادرشهریاقتصاد ایبزرگترینازیویشهراین

وسیهردادهینادا صتو یخپنجمیکازبیشواست

.د خمیادتصاصدودبهرا

واریبیمیزانکمترینروسیهشهر ایمیاندرمسکو

.استدادتادتصاصدودبهرادرحخ۲٫۷با

ینا ایبانکبزرگترینروسیه،ما یمرکزمسوو

ننخماآن ایشرکتبزرگترینازبسیاریوکشور

.تاسشختواق شهرایندرگازپرومطبیعیگازغول

https://en.wikipedia.org/wiki/Moscow#Economy


سن پترزبورگ

ویما مرکزتجاری،بزرگدروازتیکپترزبورگسن

شتیکگاز،ونفتتجارتدرکهاستروسیهحنعتی

وزارافنرما وترونیک،ورادیو وافضا،حنعتسازی،

کیبرایزنخگی ای زینه.داردتخصصکامپیوتر

۱۸۰۰معادلپترزبورگسنشهردرنفرت۴دانوادت

زینه بامقایسهدر زینهاین.شودمیزدتتخمیندالر

میرتپایینبسیاردنیادیگرشهر ایدرزنخگی ای

.باشخ

اشینمن یر اییرشتهدرمناس کاربازاربهتومهبا

ممههازنقز،وحمزوسنگینآالتماشینسازی،

ابزار،سادتمعخن،ن امی،تجهیزاتسایرومخازن

زاشخت،عنوان ایرشتهدرمتخصصانومنخانعالقه

یمبردوردارکاربازاربهورودبرایباالتریشانس

.باشنخ



نیژنی نووگورود

دنووگورونیژنیشهرگ شتهوقخمتواسطهبه

(Nizhny Novgorod)،راشهراین ابعضی

.نامنخمیروسیهسومپایتخت

یتجارپایتختنوزد م،قرن ایمیانهدرشهر،این

.داشترونقحسابیحنعتشوبودروسیهامپراتوری

هکبودچناننوزد مقرندرشهراینتجاریا میت

نیژنیوقه مسووسر،پترزبورگسنکردنخمیبیا

.استروسیهپولکیف منووگورود

روسیه،کشوربهورود ایروشآشناییبرای

یمشمابهشایانیکمکروسیهبهمهاجرتمقا ه

.کنخ

https://arianaabroad.com/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%87/


پر جمعیت ترین شهرهای روسیه 
کدامند؟

پرکشورنهمینعنوانبهنفرمیلیون۱۴۶باروسیه

توسعواسطهبهاما.شودمیشناختهدنیاجمعیت

جمعیت.باشدمیپایینبسیارتراکمکشور،اینزیاد

جنوبواورالهایکوهنزدیکاروپا،روسیهدر

.استمتراکمسیبریغربی

وکنندمیزندگیشهریمناطقدرجمعیتاز۷۳٪

رینبزرگتازیکیمسکو،.روستاییمناطقدر۲۷٪

ایندراروپادرشهربزرگترینوجهانشهرهای

.استشدهواقعکشور

ورگ،پترزبسنبهتوانمیروسیهشهرهایدیگراز

اشارهورودنوگنیژنیویکاترینبورگ،نووسیبیرسک

.کرد



شهر مسکو

قنویقشهرروسیه،کشورپایتختوترینپرممعیت

.باشخمیمسوو مانیاروی

تانفر(۱٫۰۳۸٫۶۲۵)۱۸۹۷سالازشهراینممعیت

حالردپیوستهطوربه(نفرمیهیون۱۱٫۵)۲۰۱۰سال

رشخبا۲۰۱۰تا۲۰۰۲سالازممعیت.استافزایش

.استبودت مرات۱۰٫۸٪

اینقومیتبیشتر،۲۰۱۰رسمیسرشماریاسایبر

ارمنی،(٪۱٫۴۲)اوکراینی،(٪۹۱٫۶۵)روسهاراشهر

.انخدادتتشویز(۰/۵)یهودیو(۰٫۹۸٪)

 زار۶۰۰ومیهیون۱۱حخودحاضرحالدرشهراین

پرممعیتعنوانبهکهاستدادتمایدوددررانفر

نیادپرممعیتشهرششمینواروپاقارتشهرترین

.استمعروف



گشهر سن پترزبور 

ازکهباشخمیروسیهشهر ایازیویپترزبورگ،سن

.داردقراردومرتبهدرممعیتحیث

.تاسشختواق روسیهکشورغربیشمالدرشهراین

نفرمیهیون۵حخود۲۰۱۷سالسرشماریبهتومهبا

.کننخمیزنخگیشهرایندر

 ارویشامزشهرایندراحهیاقوامازبردی

. ستنخارمنی،(٪۰٫۵)یهودیان،(۸۰٫۱٪)

میزنخگیپترزبورگسنشهردرکهاقوامیدیگراز

(٪۰٫۸) ابالروسی،(٪۰٫۶)تاتار ابهتوانمیکننخ

.کرداشارت(٪۱٫۳)اوکراینیو



نووسیبیرسک

شهرترینپرممعیت((Novosibirskنووسیبرسک

.استممعیتنفرمیهیون۱٫۴۷ازبیشباآسیاروسیه

به۱۹۸۹سالدرنفرمیهیون۱٫۴۳ازشهرممعیت

.یافتافزایش۲۰۱۰سالدرنفرمیهیون۱٫۴۷

احهیهکقومیتومهیت شتادازبیشنووسیبرسک

،یاکوتآ مانی،یهودی،بالروی، ا،رویآنهاترین

.استدادتمایدوددرراباشخمیتاتار



ه وسیع ترین شهرهای کشور روسی
کدامند؟

اناداکوسعتبرابردوروسیهکشوروسعتحیثاز

.دباشمیدارارااستجهانوسیعکشوردومینکه

بهوانتمیراروسیهشناسی،زمینساختاراساسبر

کهردکبندیتقسیمشرقیوغربیاصلیبخشدو

.دارندقراربتیزیرودخانهخطامتداددرتقریباً

یهروسمساحتازپنجمدوحدودکهغربی،بخشدر

محاکوسیعیمناطقبرهادشتکند،میاشغالرا

.هستند

یلتشککوهستانراایعمدهبخششرقیبخشدر

.داردوجودمرتفعمناطقازبرخیاگرچهدهد،می

نممکروسیهتوپولوژیک،عواملاینبهتوجهبا

:شودتقسیممنطقههشتبهاست



منطقه. فخرالمرکزی1

منطقه. منوبیفخرال2

منطقه. غربیشمالفخرال3

منطقه. دورداورفخرال4

منطقه. سیبریفخرال5

منطقه. اورالفخرال6

ناحیه. و گافخرال7

منطقه. شما یقفقازفخرال8

شهر ایبهتوانمیروسیهشهر ایترینوسی از

۱،۴۳۹پترزبورگسنمرب ،کیهومتر۲،۵۱۱مسوو

پرمومرب کیهومتر۸۵۹٫۴و گوگرادمرب ،کیهومتر

.کرداشارتمرب کیهومتر۸۰۳با



ر کدام شهر برای زندگی مناسب ت
است؟

ریکدیگبابسیاریهایتفاوتروسیهشهرهای

هرهاشاینپیراموناطالعاتکسببنابرایندارند

برای.کردخواهدمتقاضیانبهبزرگیبسیارکمک

برایروسیههایشهرازکدامیکاینکهانتخاب

بهنگاهیبایستمی.استترمناسبمتقاضیان

یدبیندازخودعالقهموردهایاولویتوخصوصیات

برایلحاظهمهازکهکنیدانتخابراشهرهاییو

دومعرفیبهداریمقصدادامهدر.باشدمناسبشما

ایهاشارهستندمناسبزندگیوکاربرایکهشهر

.باشیمداشته

بهکشورایندرکاریشرایطازاطالعبرای

.نماییدمراجعهروسیهدرکارصفحه

https://arianaabroad.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%87/


مسکو

رایبمهامرانازبسیاریبرایانتخاببهترینمسوو

.استروسیهبهمهامرت

 ایموانترینگرانازیویمسووشهراگرچه

یمنطقمقصخیک م نوزامااست،روسیهدرزنخگی

.شودمیتهقیمهامرانبرای

گیزنخبهشما.شویخنمیدستهمسوودر رگزشما

فطیدرتوانیخمیوداریخدسترسیشبانهپرشور

.کنیخت صیزوکارمعتبرسازمانهایازوسیعی

هر ایشبهسفرشهرنقزوحمزویابیموانسیستم

ومسو.کنخمیآسانرا(آنازفراترو)روسیهدیگر

دخماتزبان،آموزشمشاغزدرشغهی ایفرحت

کزیمردفترود خمیارائهراما یبخشودیپهماتیک

.دارنخقرارمسوودر اشرکتازبسیاری



سن پترزبورگ

.تاسروسیهفر نگیوتاریخیمرکزپترزبورگسن

 ایسادتمانباکهونیزوپاریسمسوو،ازترکیبی

شماریبیتئاتر ایو اموزتوزیبابسیارنیوکالسیک

.استشختکامز

وپزشوی ایزمینهدربوددوا نخقادرمهامران

فروش،مخیریتتخریس،دارویی،مناب ت قیقات

کاربهمشغولشهرایندرآموزشوحقوقیدخمات

.شونخ

ومسوازکمتربرابرسهیادوحقوق،متوسططوربه

.است

فهحربهمقرونبسیارمسونکهاستایندوبدبر

.است

هرشمرکزدرنقطهبهتریندرآپارتمانمتوسطامارت

شهرازارزانتربسیارکهاستدالر۵۰۰حخودما انه

ایایمزازبوددوا یخقادرشماسرانجام،.باشخمیمسوو

.ببریخ  تغنیفر نگیشهریکدرزنخگی



بهترین شهر برای تحصیل

ورکشتحصیلادامهبرایدانشجویانازبسیاری

میانتخابخودنهاییهدفعنوانبهراروسیه

.کنند

یثحازروسیهشهرهایبهترینانتخابروهمیناز

بهمندعالقهدانشجویانبهبخشایندرتحصیل

.کندمیشایانیکمککشورایندرتحصیل

بایه،روسکشوردرتحصیلبهمندعالقهدانشجویان

سایتوبدرروسیهدرتحصیلمقالهمطالعه

ایندرتحصیلشرایطبودخواهندقادرآریاناپارس

هادامبرایتمایلصورتدروشوندجویاراکشور

.نماینداقدامکشورایندرتحصیل

https://arianaabroad.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%87/


رتبه های علمی

ورکش ایدانشگاتبرترینبنخیرتبهبهتومهبا

حیثزاشهربهتریننماینختسهبامسووشهرروسیه،

.استتدادادتصاصدودبهرادانشگا یرتبهوکیفیت

سنبهتوانمیروسیهبرترشهر ایدیگراز

.کرداشارتنووسیبرسکوپترزبورگ

• Lomonosov Moscow State University

• Novosibirsk State University

• Saint Petersburg State University

• Tomsk State University

• Bauman Moscow State Technical

University



هزینه های زندگی و تحصیل

ینه زحیثازنام مینبااستانیمرکزتومسکشهر

برترینازیویعنوانبهت صیزوزنخگی ای

.شودمیشنادتهروسیهشهر ای

بهنسبتتریمعقول ای زینهبادانشجویان

دردوا نخقادرپترزبورگسنومسووشهر ای

بهآمختذیزدرکهشهراین ایدانشگاتبرترین

.بپردازنخت صیز

• Tomsk State University

• Tomsk Polytechnic University

• Siberian State Medical University

• Tomsk State Pedagogical University



امنیت

مهانامنشهر۶۰مزءمسوواقتصادنیوز،گزارشبه

.بودماریسالبرای

دودبه یستایندررا۳۷مقامروسیهپایتخت

.استشختتخوینشادص۵۷براسایکهدادادتصاص

بیندرآموزشزمینهدرایمنین رازمسوو مچنین

.داردقراربرترشهرسی

ازراهر اشوضعیتبنخیرتبهایننووستیریوازنقزبه

.کردنخارزیابیمهتچهار

ایمنی ایشادصپزشوی،حوزتدرایمنیبرعالوت

ردمودیجیتالوشخصیامنیت مچنینو ازیرسادت

.گرفتقرارتومه

ارکتعاون،وزارتمجوز ایدارنختتنهاآریاناپاریبرنخ

درآوریفنوت قیقاتعهوموزارتوامتماعیرفاتو

باشخمیایران



رائهامهان،معتبرمراکزبسیاریازنماینخگیاد 

ایکشور سفارتچنخینبهموفقپرونختحخ ا

وقهبیرضایتبرمبتنیرابطهایجادودنیامختهف

بزرگترین موارتعزیزموکهینداطراطمینان

یآتعمهوردسر وحهوبودتآریاناپاریافتخار

.بوددوا خنیزدود


