
 آذر اندامی

 تخاطش. تَد ایشاى پاػتَس اًؼتیتَ پظٍّـگشاى اص ٍ ایشاًی ؿٌاع تاکتشی ٍ پضؿک( ۵۰۳۰ - ۵۰۳۲) اًَذاهی آرَس

 ًاهگزاسی «اًذاهی» ٍی ًام تِ ًاّیذ، ػیاسُ سٍی تشخَسدی ّای حفشُ اص یکی اٍ اًؼاًی ٍ علوی خذهات

 .اػت ؿذُ

 

 صًذگی

. تَد خاًَادُ دختش تٌْا ٍ چْاسم فشصًذ اٍ. ؿذ هتَلذ سؿت ػاغشیؼاصاى هحلِ دس ۵۰۳۲ ػال دس اًذاهی آرس

 پایاى هذسک اخز اص تعذ. تشد پایاى تِ تحصیلی جْؾ ػال یک تا سؿت تاًَاى دتؼتاى دس سا اتتذایی هقطع

 اص تَد سٍؿٌفکش فشدی ایٌکِ تا پذسؽ سؿت،( ؿْشیَس ۵۴) فشٍغ دتیشػتاى اص عوَهی تحصیالت ًْن ػال

 فاسغ داًـؼشا اص ۵۰۳۱ ػال دس. فشػتاد سؿت هقذهاتی داًـؼشای تِ سا ٍی ٍ کشد هواًعت اٍ تحصیل اداهِ

 کاس حیي دس ٍ ۵۰۳۶ دسػال. ؿذ هعلن ٍ دسآهذ فشٌّگ ٍصاست اػتخذام تِ ۵۰۳۲ ػال دس ٍ. ؿذ التحصیل

 سؿتِ دس تْشاى داًـگاُ کٌکَس دس ؿشکت تا ۵۰۰۵ ػال دس. کشد دسیافت هتفشقِ اهتحاى تا سا طثیعی دیپلن

 ٍ گشدیذ پضؿکی دکتشای گَاّیٌاهِ دسیافت تِ هَفق ۵۰۰۴ ػال دس. ؿذ پزیشفتِ داًـگاُ ایي پضؿکی

 تْذاسی ٍصاست تِ تخصصی دٍسُ پایاى اص پغ. ؿذ هـغَل صایواى ٍ صًاى تخصصی دٍسُ گزساًذى تِ تالفاصلِ

 .پشداخت پاػتَس اًؼتیتَ دس کاس تِ ًْایت دس ٍ ؿذ هٌتقل صهاى آى

 اخز تِ هَفق ۵۰۱۳ ػال دس ٍ سفت پاسیغ تِ پاػتَس اًؼتیتَ تحصیلی تَسع اص اػتفادُ تا هذتی اص پغ اٍ

 تالیٌی آصهایـگاّی علَم تخصصی داًـٌاهِ دسیافت تِ هَفق ۵۰۲۰ ػال دس. گشدیذ تاکتشیَلَطی گَاّیٌاهِ

 ػفشّا ایي حاصل ٍ کشد ػفش تلظیک ٍ فشاًؼِ کـَسّای تِ تاس چٌذیي. ؿذ تاصًـؼتِ ۵۰۲۴ ػال دس اٍ. ؿذ

 تِ پؼٌذیذ ًوی سا ًـیٌی خاًِ چَى تاصًـؼتگی اص پغ. سػیذ چاج تِ هعتثش هجالت دس کِ تَد علوی هقاالت

 هطة دس هذتی اص پغ. گشفت عْذُ تش سا آًجا طثی تـخیص آصهایـگاُ سیاػت ٍ سفت تاّش تیواسػتاى

 دس. ؿذ هـغَل صایواى ٍ صًاى تیواسیْای هذاٍای کاس تِ الؼلطٌِ حؼام خیاتاى دس خلعتثشی، دکتش ّوؼشؽ،

 دػت اص سا خَد تعادل تیواس، هعایٌِ حیي دس هطة دس سٍص یک. ؿذ هثتال هغضی تَهَس تِ کِ تَد ػالْا ّویي

 تَد ػختؾ تیواسی عَاقة اص کِ سیِ آهثَلی علت تِ ۵۰۳۰ ػال هشداد ۳۵ دس. کشد ػقَط اٍ سٍی تش ٍ داد

 .دسگزؿت

 ۳۳ جغشافیای طَل دس کیلَهتش ۰۳ قطش تِ ای حفشُ( IAU) ؿٌاػی ػتاسُ الوللی تیي اتحادیِ ،۵۶۶۳ ػال دس

 ًام تِ صّشُ ػیاسُ جٌَب دس سا هشکضی ای قلِ تا دقیقِ ۱۲ ٍ دسجِ ۵۴ جغشافیایی عشض ٍ دقیقِ ۲۲ ٍ دسجِ

 کاس ایي تاًی ٍ ؿذ فشػتادُ ؿَسا ایي تِ ًاهؾ کِ تَد ایشاًی صى تٌْا اًذاهی آرس. کشد ًاهگزاسی اًذاهی

 .تَد دختشؽ


