
 

 

 تجربه سفر به ایروان، ارمنستان،

 جهت مصاحبه سفارت آمریکا

 

 

 سالم به همه دوستان،

 

یروان نوشتن که برای چند نفر از دوستان زحمت کشیدن تعدادی راهنما برای رفتن به مصاحبه سفارت در ا

 مسائلای شده باشه و بعضی یات ندیدم اشارهبعضی جزئخود بنده هم خیلی خیلی مفید بود. ازونجایی که به 

های مختلف کمی تفاوت داشته باشن، سعی های سفر و شرایط ممکنه تو زمانهای افراد، هزینهمثل دیدگاه

رو که اطالعات بعضی بندی از اطالعات بقیه دوستان دربیارم و یه جمعمتناسب با تجربه سفر خودم، کردم 

 بشن، اضافه کنم.مفید واقع به نظر ممکن بود 

 

 

  



 

 

 فارتس بخش اول:
 

 (1396فروردین  23) Wed April 12, 2017وقت سفارت: 

موبایل ست کرده باشید، لوکیشن، اینترنت و  Time Zoneبسته به اینکه چه تنظیماتی برای دقت کنید 

 .تنظیم باشهتون حتما به وقت محلی اپراتور موبایل، ممکنه ساعتتون تغییر کنه. پس دقت کنید که ساعت

 

 نکات مربوط به سفارت
 

 :ای داده میشههای سلیقهو نگرانن و بعضا جواب دربارش سؤال میپرسن مرتبها بچهدیدم چنتا نکته که 
 

که باهاش اپلیکیشن پر کردم از من نه سؤال  ای CVیا مطابقت با  CVراجع به تغییر : CVتغییر  .1

ای که باید توجه داشته باشین اینه که اگم حساس کنیم. ولی نکتهمیپرسید و نه گفت از دانشگاه استعالم 

امل کردن های دیگه، آپدیت، اضافه و کباشن، چه ارمنستان که به این حساسیت معروف شده و چه سفارت

وقتی شما فرم  .از ادمیشن باشه قبلمثال یا  ای داشته باشینکنندهدلیل قانع منطقی باشه اگر« میتونه»

I-20 کنید، این حق رو به دانشگاه میدین که اطالعاتتون رو در اختیار سفارت قرار بده. از و امضا میر

دوستانی « ظاهرا»طرفی، دانشگاه خودم گفت تاحاال موردی نداشتیم که سفارت از ما اطالعات بخواد ولی 

انشگاه ازشون اجازه دبودن که از دانشگاه براشون ایمیل رفته که سفارت درخواست مدارک کرده و مجددا 

 .گرفته

 

جواب دادن به و صحیح و دقیق و مصاحبه، داشتن اعتماد به نفس ترین نکته تمهماعتماد به نفس:  .2

ین و هم باعث ، هم خودتون استرس میگیریه جای کارتون لنگ بزنهسؤاالت آفیسره. طبیعتا اگه شما 

ی بخوان. اگه مشکل خاصی دارین، یا مدارک بیشتربیشتری بپرسن سؤاالت  میشه بهتون شک کنن و

حل پیدا کرده باشین براش راه حل کرده یارو رفتن به سفارت مشکالتتون مثل رزومه و... سعی کنید قبل 

کنید ممکنه یا حتی کال بیخیال شین و مطمئن برید برای مصاحبه. اگر هم نگرانی خاصی دارین یا فکر می

بخشی از رزومه یا مدارکتون گویا نباشه، خیلی خوب گوش میکنن و میتونید براشون توضیح بدین. من 

کردم نیازه، بدون سؤال پرسیدن، خودم توضیح  کرد و حسرو چک می CVخودم بعضی جاها مثل وقتی 

داخل که معموال پرسیده میشه )و پرتکراری بهتره قبل از مصاحبه سؤاالی کلی  دادم که بهتر متوجه بشه.

نگاه کنید و برای خودتون جواب آماده کنین که کنین( رو حتما گوگل  ها هست یاابراد و گروهاپالی



 

 

انه به سؤاالت صادقباآرامش و صورت، اگه در اینشتری داشته باشین. استرس کمتر و اعتماد به نفس بی

 و بقیش رو باید توکل کنین. ، دیگه دلیلی برای نگرانی وجود ندارهآفیسر جواب بدین

 

 ینظام یهستند که کاربردها ییهارشته، (Technology Alert Listیا TALهای حساس)رشته .3

صدور کاال،  ن،یتخلف از قوان لیها پتانسدر آن لیادامه تحص انیداشته باشند و متقاض توانندیهم م

که اگر شما در  یمعن نیبد .باشندیمتحده به خارج آن را دارا م االتیاطالعات حساس از ا ایو  یتکنولوژ

موارد  نیبه ا یبه هر نحو ای دیانجام داده باش یقاتیو تحق یپژوهش تیهرنوع فعال هانهیزم نیاز ا یکی

شما  لیخورده و فا رنسیکل درصد(100)تقریبا ادیز یلیخ یلی، به احتمال خ212طبق بند  د،یشمرتبط با

 یابخش عمده ستیل نیا کهییجاآن از خواهد شد. تریطوالن زایو افتیو زمان در یبررس قیبه صورت دق

افراد  نیا یبرا زایعدم صدور و یبه معن عنوانچیهبه تیحساس نیا رد،یگیرا دربر م یمهندس یهااز رشته

 یقابل توجه تیو دانشگاه هم اهم شگاهیاستاد، آزما د،یکنیم یآن اپال یکه برا یلدیف ،یطرف از. ستین

 دایاکرغم عدم ضرورت، علیموارد،  نیها دارند. ضمن توجه به ادرحال انجام در آن یهااز جهت نوع پروژه

 نهیتا زم دینمناسب درخواست ک ( (Research Planپلنسرچیر کیدانشگاه،  ایکه از استاد  شودیم هیتوص

لیست کامل این  کنند. دییرو تا یتیو اطالعات حساس و امن هایشما به تکنولوژ یو عدم دسترس یکار

 ها:رشته
om/answers_for/VisaProcessing/TALFieldsList.htmlhttp://www.pengweber.c 

 

من دیر حرکت کردم از هتل و اولش یکم استرس گرفتم. سعی کنید به زمان مراجعه به سفارت:  .4

دقیقه زودتر برسید  20الی  15ثال ریزی کنید مها رو هم درنظر بگیرید و برنامهموقع برید)ترافیک و چراغ

استرس پیدا کنید(. درهرصورت، وقتی رفتم داخل، دیگه استرس نداشتم. چون خیلی زودتر هم شاید 

 چی خوب بود و خیلی خوب برخورد کردن بخاطر همین خیلی سریع تونستم ریکاوری کنم.همه

 

  

http://www.pengweber.com/answers_for/VisaProcessing/TALFieldsList.html


 

 

 بخش دوم: سفر

 ارمنستاندرباره کشور اطالعات کلی   -1

 

1. Currency( درام :Dram)ر ها د. تمامی هزینهریال( 80تومان ) 8 است با . هر درام تقریبا معادل

 ادامه برحسب درام بیان شدن.

2. Exchangeای های زنجیره: شما باید از ایران با خودتون دالر ببرید. در ایروان فروشگاهSAS  و

Yerevan City های بزرگ و  تری پوالتون رو چنج میکنن. البته بقیه فروشگاهبا نرخ مناسب

 صرافی دارن. ها همبعضی هتل

3. Time Difference :30 اونجا( 9:00اینجا میشه  9:30)ساعت  تر از ایراندقیقه عقب 

4. Languageاتفاق فقط ارمنی بلد هستن، در اکثر بهها که اکثرقریبمنی. به غیر از تاکسی: ار

تونید پیدا کنید که اگه فارسی بلد نباشه حداقل ها معموال حداقل یه نفر رو میها و مغازهفروشگاه

اگه مشکلی پیدا کردین از بقیه مردم خواهش کنین صحبت بتونین باهاش صحبت کنین.  انگلیسی

 شما رو برای طرف مقابلتون به ارمنی ترجمه کنن. ضمنا اگه اینترنت همراه بگیرین، میتونین از

رو ارمنی زبان  «فقط آنالین»هم استفاده کنید که   Google Translateاپلیکیشن موبایل

 هم ترجمه میکنه و هم تلفظ. ساپورت میکنه که

5. Tel Code:  :10/ ایروان:  374ارمنستان 

6. Bank :.بانک ملت در ارمنستان شعبه داره 

7. Transferهای ایروان کال دربستی کار میکنن. درحالت عادی تقریبا از هرجا به هرجا داخل : تاکسی

داشته باشن یا شماره ها عالمت تاکسی حتما دقت کنید تاکسیدرام باید بپردازید.  1000شهر، 

تر باشن و پول اضافه ازتون متر هم داشته باشن تا امنتاکسی روشون نوشته شده باشه و تاکسی

پول بگیرن! مثال از یه بنده خدا  هم مورد بوده که چندین برابر از طرف مترنگیرن)گرچه با تاکسی

!(. پول رو خودتون رفته بودن!تا گ 5000روی میدون جمهوری تا هتل ما رو پیاده دقیقه 10مسیر 

شون، اگر از اپلیکیشن تاکسیید کف دست راننده. پول خرد بدید و همه پولتون رو نذاربشمارید و 

Yandex Taxi ، مثال و  مثل اسنپ/تپسی/کارپینو ما میمونه، خیلی به نفعتونهاستفاده کنید که

و بالفاصله بعد درخواستم ماشین کنارم بود و زنگ  درام اومدم400 فقط از دالمامال تا هتل باخودم 

هاشون اکثرا هم دارن که کال ارمنی روش نوشته و یه شماره خط داره. اتوبوس . ضمن اینکه اتوبوسزد

شون قرار بگیرم و روز آخر تا داغونه! ولی ازونجایی که خودم دوست داشتم بیشتر تو محیط اجتماعی

تا یا بیشتر،  1000به جای هربار سوار شدم و اتوبوس ه بودم، دوبار آخرین درام پولم رو خرید کرد

ها ایستادن یا اطالعات هتل و ... میتونید تا پرداخت کردم! از افرادی که داخل ایستگاه 100فقط 

بپرسید کدوم خط شما رو به مقصدتون میرسونه. حتی فکر میکنم یه سایت خوب هم داشته باشه 



 

 

البته برای سفارت رفتن بهتره یه تاکسی از خود هتل دیگه سراغش نرفتم.  شون ولی مناتوبوسرانی

 درام( و اصال ریسک نکنید.1000بگیرین)

8. Map :مپ دانلود کنید)حجمش قبل از سفر حتما نقشه کل ایروان رو به صورت آفالین از گوگل

های ها و حتی ایستگاهها و فروشگاهمگابایت بیشتر نمیشه( که همه اطالعات و مکان 30-20حدود 

 اتوبوس رو داشته باشین و بدون اینترنت، راحت و سریع استفاده کنید.

9. Foodتا رستوران ایرانی  3، 2های مختلفی وجود داره. مثال نزدیک هتل خودم)سیالچی( : رستوران

هم نزدیک میدون جمهوری هستن. بعضیاشون گوشت خوک استفاده  Pizza Hutو  KFCهم بود. 

 میکنن و بعضی هم بیف که اگه خواستید میتونید از خودشون سؤال کنید.

10. Sim Card :و تو بیشتر نقاط شهر نمایندگی داخل فرودگاه Viva Cell  با تم قرمزرنگ وجود

های نسبتا مناسبی داشت و حتی بروشور فارسی هم داشت و همونجا میتونستین که قیمت داشت

های خود شهر تر باشن و از کنار خیابونای هم هستن که شاید ارزوناپراتورهای دیگهفعال کنین. 

اپ، تلگرام و اسکایپ میتونید استفاده کنید و رای تماس هم از واتسبکنید. و شارژ میتونید تهیه 

 تر درمیاد(.نیازی به رومینگ ندارید)رومینگ خیلی گرون

11. Free Wi-Fiها هم دارن.ها دارید. بعضی فروشگاه: داخل فرودگاه، میدون جمهوری و هتل 

12. Civilization :احترام میذارن. تقریبا با چشم ن به شدت به قوانیها و هم عابرهای پیاده هم راننده

 مردم خوبی داره )یا حداقل ،هاتاکسیراننده کال جز بعضی ها عبور کنید! تونید از خیابونبسته می

درحدی ها کم نداریم. بدهاشون به پست من نخوردن( که خب خودمون هم ازین تاکسی خداروشکر

کرد د، تاکسی پشت خط عابر صبر میشب در کوچه خلوت که هیچ ماشین و عابری نبو 2که ساعت 

کنید تر بعضا انگلیسی بلدن صحبت کنن و هرجا باشید حداقل یه نفر پیدا میافراد جوون تا سبز بشه!

های ایروان زود )بعضا حدود معموال اکثر فروشگاهبتونید باهاش صحبت کنید یا ازش کمک بگیرین. 

فود هم به راحتی پیدا نکنین. ولی فستشاید  11شب یا زودتر( تعطیل میکنن و مثال ساعت  10

روزی هستن و کارتون رو راه میندازن. ناگفته نماند که شبانه Yerevan Cityو  SASهای سوپرمارکت

ها خیابونارو نظافت میکردن خانم بودن و اطراف مرکزشهر، به لحاظ امنیت، بیشتر رفتگرهایی که شب

 شدن.ها دیده میتا ساعات بیشتری تو خیابون ها نسبت به تهران،ها و خانمدختربچه

13. Weather :قبل از سفر  وهوا در طول روز خیلی خوب بود. ولی اختالف دمای شب و روز زیاده.آب

 بینی وضع هوا توجه کنید.به پیش

14. Fresh Water :مانندهای گفتن آشامیدنیه. همینطور یه ستونکشی داخل هتل من میآب لوله

ها هست که یه لوله وسطشون هست مثل فواره و همیشه باز بود و مردم ازش آب هکوچکی سر چهاررا

 کدوم رو تست نکردم.میخوردن. ولی خودم هیچ

15. Prices: تر هم تره. ممکنه کاالهایی رو بتونید ارزونها معموال در حدود ایران یا حتی گرونقیمت

پیدا کنید. ولی اصوال چون از شرق با آذربایجان جنگ دارن، از غرب با ترکیه مشکل دارن و از جنوب 



 

 

ه(، تقریبا کشی ارامنه رو به رسمیت نمیشناسندارن)ایران هنوز نسل جالبیهم با ایران روابط چندان 

های خارجی شاید بتونید بعضی شکالتها سوپرمارکتاز دالما یا مینیخوبی ندارن! ولی  مرز زمینی

تر یا حداقل باکیفیت بهتری نسبت به ایران تهیه خوردن، ارزون Offیا برندهای لباس یا ... رو که 

 کنید.

 

 

 اطالعات مربوط به سفر  -2
 

 فروردین( 24تا  21) آوریل 13تا  10 بازه سفر: .1

 

ترنسفر رایگان از و به فرودگاه + شب هتل +  3روز شامل: هواپیما +  4شب و  3تور  نحوه سفر: .2

 زبان + یک وعده ناهارگشت شهری با لیدر فارسییک کارت + صبحانه + سیم
 

 

 اطالعات تور: .3

گرفتن. ضمنا ولش رو میورهای شهری اضافه میخواستین جدا پکه البته اگه ت 1.375.000هزینه کل:  -

من چون عجله داشتم و گرفتن مجوز خروج معطلم کرد مجبور شدم با این شرایط برم. اگه به موقع 

بخواین ایشاال  وقتیتر هم گیر بیارین. ضمنا تونین خیلی ارزونتوریست برین میرزرو کنین یا زمان کم

. پس اگه عالقه به گردش صدورش برهمیروز زمان  5چه درجا و چه فرستادن با پست، بگیرین،  ویزا

 روز قبل و دوروز بعد وقت سفارت( روزه بگیرین)دو 5شب و  4تونین تو شهر هم دارین می

 کالسمیزان بار مجاز حتما به مواد غیرمجاز و  - 1:30پرواز: حدودی مدت ): پرواز هواپیمایی آسمان -

 پروازتون توجه کنید(

 : توضیح در قسمت بعد.تا میدان مرکزی شهر، جمهوری(یاده دقیقه پ 10) ستاره سیالچی3هتل  -

 . 4Gمگابایت( شارژ اینترنت 150درام) 700درام شارژ تماس و  300با  Beelineکارت رایگان سیم -

 .TATEV Tourنماینده تور در ارمنستان:  -

 

یات که دکتری ادب یه خانوم ارمنی به اسم نازی بود من درمجموع از تور راضی بودم. مخصوصا تورلیدر

بهمون تاریخ و ادبیات ایران و ارمنستان مسلط بود و اطالعات زیاد و خوبی  داشت و کامال به زبان فارسی،

بپرسید. حتی اگه ازشون تونید خیلی از تورهای اینجا ممکنه با این تور قرارداد داشته باشن و می. داد

 www.tatev.com   درخواست بدین:از سایت تونید برای گشت و سایر موارد خودتون برید هم می

 099524401شماره موبایل خود نازی خانم: 

http://www.tatev.com/


 

 

دالر در  300های ملت و سامان )و شاید ملی و بقیه( تونید از بانکیکبار در سال می ارز مسافرتی: .4

و  ارزی و ارز مسافرتی سایتش بشین سال ارز مسافرتی بگیرین. برای بانک ملت کافیه وارد بخش

و در ساعات اداری که نرخ ارز اعالم بشه. این زودتر از یک هفته مونده به پرواز؛ درخواست بدین)نه 

روزهای کاری باشه(. بعدش با اصل و کپی پاسپورت و پرینت بلیت و  13تا  9:30زمان فکر میکنم از 

 که خودتون تو سایت مشخص کردین رزی بانک ملت، میرین شعبه ادر سایت نوشتهبقیه مدارکی که 

برین شعبه بانک در داخل فرودگاه امام)بعد از عبور از گیت گیرین. قبل پرواز حواله رو میو حواله می

 شاپ روبروتون( و دالر میگیرین.گذرنامه و پلیس، زیر کافی

 

میتونید با مراجعه به اداره اگه قصد خروج به صورت دانشجویی دارید،  عوارض خروج از کشور: .5

هزارتومان عوارض خروج 75گذرنامه و ارائه مدارکی از جمله گواهی اشتغال به تحصیل و ... از پرداخت 

تونید تماس بگیرید یا سایتشون رو معاف بشین. خودم استفاده نکردم و مأمور فرودگاه گفت. ولی می

 هم انجام بدن. 10چک کنید. شاید پلیس+

 

هم میتونید اتاق رزرو و جداگانه  Bookingق سایت شما از طری هتل: رزروتهیه بلیت هواپیما و  .6

سفر بیهقی و هایی مثل رویالبلیت هواپیما بگیرید. یا با اتوبوس و زمینی سفر کنید که تعاونی

)هر پیما ترمینال غرب)آزادی( تهران هستن و اولی رو میدونم هر روز ماشین داره از دوطرفگیتی

ها( از چالوس هم زیباتر بایی داره مسیر که )طبق  شنیده. اگرچه طبیعت زیهزار تومان( 220طرف 

کنم با هواپیما ساعت( حتما توصیه می 22گنندگی)حدودا تره، ولی به دلیل خطر و خستهو خطرناک

ارزه. مگه اینکه اوایل تابستون برید و بخواین مناظر بین راه )اصال به اختالف قیمتشون نمیو تور برید

تر حساب کنه ولی پرواز رو تور شاید هزینه هتل رو گرونرو از دست ندین(  های خطرناکشو گردنه

هایی که میده حداقل برای کسی که سرویسخره و میجدا تهیه کنید تر از حالتی که خودتون ارزون

ارزون خیلی اولین بار به ارمنستان سفر میکنه، آرامشش رو تضمین میکنه. فقط اگه هواپیما چارتر 

 تور ارزون ارجحیت داره. بنظرم شاید هزینه نهایی براتون کمتر از تور دربیاد وپیدا کنید 

 

تر هم رزرو کنید که در حد قابل توجهی ارزون تونید هاستلبه جای هتل می (:Hostelهاستل) .7

کنید، به لحاظ نفر هستند، اگر تنها و نه دسته جمعی سفر می 8یا  4میشه. اما چون تو هر اتاق 

 خیلی توصیه نمیشه.امنیت و آسایش 

 

  



 

 

 )***( هتل سیالچی  -3
 

: صابون، مایع دستشویی، شامپو، کاله یکبار مصرف حمام، حوله، دستمال رول، وسایل داخل اتاق -

کش و دمپایی رو فرشی یکبارمصرف )خمیردندون و دمپایی نداشت و برای سشوار، گاوصندوق، پاشنه

تون)که بیشتر شبیه داخل یخچال یا همونجا بخرید.بقیه هم بد نبود ولی میتونید با خودتون ببرید 

ها میمونه و اصال خنک یا مناسب مواد غذایی و گوشتی نیست( تعدادی های آبسردکنجعبه یا یخچال

نوشیدنی و خوراکی هست که اگه استفاده کنید جداگانه شارژ میشید و لیست قیمتشن هم داخل 

فره هستند؛ حتی اگر برای یک نفر رزرو کنید. اگر ها دوناقهای داخل اتضمنا تخت یخچال هست.

 تر خواهد بود.دونفری باهم رزرو کنید به صرفه

تونستن صحبت کنن. حتی یه آقایی فارسی هم بلد تقریبا همه انگلیسی می :کارمندهای پذیرش -

 کنن.بود. و خوب کمک و راهنمایی می

دو نوع مربا و  زیتون، سیب و پرتقال، )پنیر، کره، سوسیس و کالباس،نسبتا متنوع بود :صبحانه -

ای نوشیدنی، شیر، خامه، ذرت و نخودفرنگی، دسر، تخم مرغ و مشتقاتش، چای، قهوه، شیرینی خامه

زد. مخصوصا پنیرهای شوری داشتن که من باهاشون . ولی چندان چنگی به دل نمیو شکالتی و...(

شد باهاشون سیر شد. ایی داره. ولی میهخوب نیست و کاستی چیشیعنی همهبه مشکل برخوردم! 

تونید حتی دوبار برید سرو میشه و اگه برنامتون مثل من نشه، می 11تا  8ضمن اینکه از ساعت 

ها قیمت غذاهای رستوران صبحونه و دو نوع)مثال سرد و گرم( میل کنید و ناهار هم جبران شه! 

 خورید.تر باشید چی میاقل کمی مطمئنچندان تفاوتی با ایران نداره ولی اینطوری شاید حد

برید. من ندیدم کسی بره و کیفیتش رو  22صبح تا  10تونستید از تا می 3000: با و سونا استخر -

 .آماده نبودنمیدونم. سالن بدنسازی هم ظاهرا درحال ساخت بود و هنوز 

ایلتون ستونید وه، میظهر باید تحویل بدید ولی اگه بلیتتون بعدازظهر باش 12ساعت : تحویل اتاق -

 رو تحویل بدین و بعدا بیاین بگیرین.

خواین نظافت کنن خواین یا زودتر میکنه. اگه نمیدیفالت هرروز اتاق رو نظافت میبای :خدمتکار -

مسن باید تیکت بذارین رو در اتاق. به لحاظ امنیت مشکلی نبود و خدمتکار طبقه من خانم 

دم رفت تیکت بذارم با وسایل من کاری نداشتن. ولی کال هر هتلی بودن و روز اول که یا اخالقیخوش

 رو داخل گاوصندوق بذارین. مخصوصا مدارک رفتید، اگه داشت، بهتره اموال مهمتون

 

های درمجموع هتل خوبی بود و مشکل خاصی نداشت. به لحاظ نظافت هم اتاق من تمیز بود. بین هتل

ضمن اینکه اگرچه این تاریخ کمتر دانشجوها میرن سفارت،  شه.کنم گزینه مناسبی باستاره فکر میسه

تو  کردین!دیدین تعجب میولی تعداد مسافرهای ایرانی هتل به قدری زیاد بود که وقتی غیر ایرانی می

 کنن.اکثرا دارن فارسی صحبت میهم البی یا رستوران 



 

 

 ایرواندر مهم و  دیدنی اماکن تفریحات، -4

 

ای ؛ و چون تا همین اواخر تحت استعمار کشورههستند کوچکی شهرو کال کشور و ایروان ارمنستان 

، هنوز چندان پیشرفت نکردن. ولی در کنار سفر چندروزه برای مختلف مثل شوروی و عثمانی بوده

بیشتری  از سفرتون لذت زیاد ولی جالب شهر هم دیدن کنید تا های نه چندان دیدنیتونید از سفارت، می

کنم مختصرا معرفی شد برم رو سعی می هایی که من باهاشون آشنا شدم یا فرصتمهمترین مکانببرید. 

 ن.یکنم تا اگه تمایل داشتین بتونید اطالعات بیشتری بدست بیار

 های تاریخی:میدان جمهوری)هاراپارا( و ساختمان .1

های مهم دولتی و وزارتی جا راحته و تعدادی ساختمانجا به همهمیدان مرکزی شهر که دسترسی ازون

 ها در اطراف اون واقع شدن.هاستل  ها وو بسیاری از هتل

 

 موزه تاریخی و گالری هنری )ضلع شمالی میدان جمهوری(: .2

من فرصت نکردم گالری رو برم. ولی موزه .  (درام 800)طبقه گالری  6و درام( 1000طبقه موزه ) 3شامل 

من )آخر، بقیه انگلیسی نداشتننسبتا خوب بود. طبقه اول و سوم انگلیسی هم داره. ولی طبقه دوم جز اتاق 

که انگلیسی نذاشتن برا اون طبقه و چرا راهنماهای اون طبقه، برعکس،  فازشون چیه پرسیدمبه شوخی 

چون خیلی وقت تن تا آخر امسال قراره اضافه کنن؛ گف تونن صحبت کنن!پیرزن هستن و انگلیسی نمی

شد ومد هم از خود مردم میگیر میهم راهنمای انگلیسی  ولی .(اون ساختمون تبدیل به موزه شده نیست

 کمک گرفت. درمجموع، اگه وقت داشتین، ارزش رفتن داره و اشیا و اموال زیاد و جالبی داره.

 

 :(کیلومتری شهر ایروان 60تا  50د )فاصله حدو هادریاچه سوان و دره گل .3

هایی که اطرافش رو احاطه کرده بودن پوشیده کوهبعد از شهر سوان واقع شده که االن سرسبز نبود ولی 

و البته  زیبامنظره . خود دریاچه و فضای اطرافش هم بودن و جلوه زیبایی به دریاچه داده بودناز برف 

 .داشتن هوای نسبتا سردی

جا هم چندنفر فارسی بلد ولی حتی اون جاچون بیرون از شهره، معموال کمتر پیش میاد ایرانیا برن اون

تون کمتر تر باشه و هزینهاز طرفی چون بیرون شهره، بهتره تنها نرید که بیشتر خوش بگذره، امن بودن.

 :بشه. برای رفتن چنتا روش وجود داره

 گرفت.تا می11000نفری  TATEVبرن که مثال همین  تورهای خود ایروان می -

از روی هم  بردن که رفت و برگشتاز میدون جمهوری)و احتماال سایر نقاط شهر( تاکسی مستقیم می -

 .نفر یا اگه ماشین استیشن باشه، تعداد بیشتر(4 –)دربستی دادنهزار قیمت می 25تا  15



 

 

. تقریبا Northern Stationهست به اسم  (Acharyan)خیابون یه ایستگاه اتوبوس تو شمال شرق ایروان -

 (Big Bus)یهااتوبوسباشن،  گفته اگه درست بهمتونید تا اونجا با تاکسی یا بیرون شهر میشه. می

درام( و 600)نفری  جا مستقیم ون داره برای شهر سوانو بعد ازون برید ،259شماره 

 درام(1000دریاچه)

 هزارتا میشه.12حدود اگه ماشین بفرسته، بدید که هم میشه درخواست  Yandex Taxiبا اپلیکیشن  -

 

 :کیلومتری ایروان( 50تا  40) معبد گارنی و کلیسای گقارد .4

موزه بود و عکساش رو هم دیدم. بنظر جای خوبی میاد. از میدون خودم فرصت نکردم برم. ولی مدلش تو 

 های دیگه هم داشته باشه.شاید راه گرفتن.هزارتا می15رفت و برگشت 

 

شون که من باهاشون آشنا شدم، ترینهای مختلفی وجود داره که مهمپاساژها و فروشگاه ها:فروشگاه .5

چندین شعبه دارن )که برای چنج کردن دالر هستند که  Yerevan Cityو  SASهای سوپرمارکت

های بزرگ و معروفشه که تعدادی هم یکی از فروشگاه Dalma Garden Mallتر هستند(. مناسب

 درام کمتر 5داره. دالما هم صرافی داره که به ازای هر دالر حدود کورت، برند پوشاک، جواهرات و ... فود

شامال هم شنیدم بین هتل سیالچی و میدون جمهوری هست یه فروشگاه روسی به اسم را میده. SASاز 

ها مثل ضمنا لیست کامل و قیمت اجناس بعضی فروشگاه های مناسبی داره. ولی خودم نرفتم.که قیمت

SAS(www.sas.amداخل وبسایت ).هاشون هست 

  

شهر رو تونید تمام جا میونا شهر که ازترین نقطه شمالی پارک آزادی و مجسمه مادر ارمنستان: .6

 ببینید.

 

از شمال  ان و به نام مبدع الفبای ارمنیه؛های معروف ایرواز خیابون :Mesrop Mashtotsخیابان  .7

 پرا،درطول خود، اُ ختم میشه. (، و سپس به پارک آزادیCascadeابتدا به بنای هزارپله یا کاسکاد)

سازی نیاکبزرگترین کارخانه ک و از جنوب بههای معروف و نمادین رو جای داده مجسمهها و دانشکده

 شه.می منتهیایروان)آرارات( در مرکز 

 

 نزدیکیکه در  :(Armenian Genocide Museumکشی ارامنه)نسلیادواره و موزه  .8

 Dalma Garden Mall .و در باالی شهر واقع شده 

 

 تفریحات شبانه)!(: .9

قبیل ازین هایی که اینجا داریم شاید بخاطر محدودیتایرانیا ما  کهونجاییاز حال، درست یا غلط،به هر

 .باشیم مطلع ونبهتره قبلش از نکات و خطرهای احتمالیش ،بیاریمعمل به  ینسبتا زیاد استقبالتفریحات 



 

 

تو  Idleچن دقیقه به صورت در طول روز حتی اگه یا )از هتل خارج بشیدشب  12اگه بعد از ساعت 

پیشنهاد متنوعی بهتون های سرگرمی تماشا کنید!(س بگیرید یا میدون رو میدون جمهوری بایستید که عک

 ،به نظر برسنیا جدید گرچه ممکنه جذاب  !و اصال هم خونوادگی نیستن رایگان هم دارن ترنسفرکه میشه 

حتما حواستون رو جمع کنید که فریب این ها و تجربیات دوستان، توصیه میشه که ها و شنیدهطبق دیده

، خیلی از مردم شناخت کاملی ی هستندرانای ان ایروان،ازونجایی که بیشترین حجم مسافر د رو نخورید.افرا

وجود داره و مسائل دیگه دارن. از جمله اینکه تو خیلی از تو ایران هایی که ها و محدودیتاز ما ایرانی

دیدن بعضا بدون هیچ قیافم رو می تاکردم، باوجود اینکه انگلیسی صحبت میرفتم ها که میفروشگاه

زن ، کننول روز هم فعالیت میکه بعضا در طهم نما ین افراد شبا ای فارسی جواب میدادن!! مقدمه

 BMWبا خواستن تو خیابون اگه احیانا دوتا خانم دونن چطوری باید شمارو جذب کنن! کامال مییا مرد، 

مشتری  رنقدواینا اکثرا ایرانی نیستن ولی ا ، اصال تعجب نکنید!!کردنو فارسی هم صحبت می بلندتون کنن

هم  هاییانیایربعضا که کال اونجا شغل خیلی کمه، ازونجایی یاد گرفتن! البتهفارسی ایرانی داشتن دیگه 

لی اگه هدفتون ویزاست و دنبال دردسر، تخلیه و !کننبازاریابی می هابرای این مکانکه  پیدا میشن

اگه یا   «داداچ داری اشتبا میزنی!»بگید:  بهشون تونیدو... نیستین، می های مختلف، بیماریجیبتون

که . من شب اول و تنها نرید پول زیادی تو جیبتون نذاریداقل ال، راهشون بریدهم خیلی مشتاق بودین

بگردم و میدون  کردمفرصت نمیچندان بعدا چون  !کردمداشتم خیابونارو متر می 3ساعت  تارسیدم 

کن ماجرا کدوم ولهیچقشنگه. اما نه موبایل همرام بردم و نه حتی یه سکه. البته شبش جمهوری هم 

 بودن من رو برسونن هتل پول بردارم و برگردیم. ولی خدارو شکر تونستم جیم بشم! حتی حاضرنبودن و 
 

 

ها و گروه رو درتونید تجربیاتتون از سفر، ویزا، اپالی و... م میبراتون مفید بود، شما هاگه این توضیحات 

و این چرخه ادامه پیدا کنه.به اشتراک بذارید تا بقیه هم بتونن از اطالعاتتون استفاده کنند مربوطه  یهاکانال  
 

  باشد که رستگار شوید..!

 1396فروردین 

uka.ut.ece@gmail.com 
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