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 سالم ؛با 

تقدیم خوانندگان  ستان،انگلهمه چیز در مورد با عنوان را  مجموعه دانش و زندگیاز  نُهمین کتاب
  .مایم،امیدوارم مورد توجه و استفاده شما خواننده محترم قرار گیردمحترم می ن

نوع با موضوعات جذاب ، کاربردي و عامه پسند با توجه به اینکه هدف اینجانب ارائه کتب متدوستان عزیز 
توانم باشم، بنابراین از دوستان به سواالت مرتبط با هر کتاب نمی  قادر به پاسخگویی می باشد ، لذا عمالً

  .عزیز خواهشمندم فقط پیشنهادات،نظرات و انتقادات خود را براي اینجانب ارسال نمایند

هیه شده توسط اینجانب عالوه بر مراجعه به سایتهاي منتخب و معتبر تکاربران محترم براي دانلود کتابهاي 
دانلود کتاب ، از این پس می توانند براي دسترسی به کتابها و اطالع از جدیدترین کتابهاي تهیه شده به 

رین کتابهاي تهیه شده مطلع تمراجعه کرده و از جدید http://dzbook.blogfa.comآدرس وبالگ 
 .شده و آنها را دانلود نمایند

  لطفاً در این نظرسنجی شرکت کنید

  

  آرزوي موفقیت براي شمابا 

 رضا فریدون نژاد
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  لستانانگ کشور درباره عمومی اطالعات

  معرفی کشور 
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  پرچم و نشان 

  ناحیه بندي 

 آب و هوا  

 انگلستانکشور زندگی در اطالعات 

  مجوزهاي اقامت  

  فرهنگ مردم 

  زبان مردم 
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 خدمات شهري 
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 مالك هاي مهارتی 
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 بهداشت 
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 انگلستانکشور  اماکن دیدنی

   انگلستان کشور ویزاياطالعات 
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  انگلستان کشور درباره عمومی اطالعات

 معرفی کشور انگلستان

پادشاهی متحد بریتانیاي کبیر و ایرلند (کشوري در نیمه جنوبی جزیره بریتانیاي کبیر و یکی از چهار بخش کشور بریتانیا   england) :به انگلیسی( تانسانگل
مرزهاي آبی این کشور در شمال غرب دریاي ایرلند، در جنوب غرب دریاي سلتی و . مرز است این کشور از شمال با اسکاتلند و از غرب با ویلز هم. است) شمالی

داراي بیش از یکصد جزیره  انگلیس. کند شرق دریاي شمال هستند، و در جنوب نیز کانال مانش آن را از سرزمین اصلی قاره اروپا و کشور فرانسه جدا می در
 .می باشدکوچک و بزرگ 

 .است ، پادشاهی مشروطهانگلیسنوع حکومت کشور  .و همزمان پایتخت پادشاهی بریتانیا است انگلیسشهر لندن پایتخت 

  .رود به کار می) پادشاهی متحد بریتانیا(به جاي کل کشور بریتانیا » انگلیس«یا » لستانانگ«هاي فارسی گاهی به اشتباه  در نوشته

تشکیل گردیده ) لنددر شمال جزیره ایر( و ایرلند شمالی ) جنوب غربی ( ، ویلز در ) در شمال ( ، اسکاتلند ) در جنوب ( از چهار ایالت انگلیس  بریتانیاي کبیر
مرکز اسکاتلند .هستند... پایتخت بریتانیا و انگلیس شهر لندن است و شهرهاي مهم آن منچستر، بیرمنگام، نیوکاسل، لیدز، برادفورد، لیورپول، شفیلد و . است

شایان ذکر است که هر چهار . مالی شهر بلفاست استمرکز ایالت ویلز شهر کاردیف و مرکز ایرلند ش. شهر ادینبورو و شهر هاي مهم آن گالسکو و ابردین هستند
از نظر سیستم آموزشی تحت نظارت مجلس عوام مستقر در لندن بودند اما با تصویب الیحه جدایی ایاالت و خودمختاري آنها در بعضی  1998ایالت تا سال 

  .یالت خود گردیدندزمینه ها و تشکیل مجالس جداگانه سه ایالت دیگر، داراي قوانین جداگانه و مختص ا

تقریبا شش ماه از سال هوا سرد است و درجه حرارت هوا از . بریتانیا به علت موقعیت خاص جغرافیایی داراي آب و هواي ابري توأم با باد و باران فراوان است
درجه و گاه تا چند درجه باال تر  30است به حدود درجه حرارت در طول تابستان که مدت آن بسیار کوتاه . چند درجه باال تا چند درجه پایین صفر متغیر است

بر عکس روزهاي زمستان بسیار کوتاه بوده به طوري که خورشید در . شب هوا روشن است  10روزهاي تابستان بسیار بلند بوده ، تا حدود ساعت . هم می رسد
  .بعد از ظهر غروب می کند 4صبح طلوع و در ساعت  8ساعت 

   انگلستانجغرافیاي 
در نیمکره شمالی، در غرب قاره اروپا، در شرق ) هفتاد و چهارمین کشور جهان(مایل مربع  93600کیلومتر مربع وسعت معادل  244046با  انگلیسشور ک 

صلی است که اقیانوس اطلس شمالی، در کنار دریاي مانش از سمت جنوب، دریاي شمال از مشرق و دریاي ایرلند در مغرب، واقع شده و متشکل از دو قسمت ا
مرز ) ایرلند جنوبی(با جمهوري ایرلند) در ایرلند شمالی( انگلیسقسمتی از . می گذرد) ناحیه گرینویچ در حومه لندن(نصف النهار مبداء از جنوب شرقی آن 

سرزمین از چشم اندازهاي مختلفی این . سرزمین بریتانیا از مساحتی معادل کشور نیوزیلند و نیمی از خاك کشور فرانسه برخوردار میباشد. مشترك دارد
اي ولز و برخوردار بوده و سهم عمده اراضی آن ، به جز مناطق شمالی و جنوب غربی، نسبتا مسطح و کم ارتفاع است و این درحالی است که بیشتر قسمته

اي کوهستانی در شمال و غرب و ناحیه اي پست  به ناحیه انگلیسبه طور کلی می توان گفت که کشور . اسکاتلند از سرزمینهاي کوهستانی متشکل می گردد
درشمال شرقی، تا حدودي مرز بین این مناطق را مشخص ) تی ساید(درجنوب غربی و رودخانه تیس ) اگزتر(در شرق قابل تقسیم است که دهانه رودخانه اگز 

آب و هواي غرب کشور مرطوب و مالیم . نی است، معموال مالیم و معتدل استآب و هواي بریتانیا ، اگر چه بسیار متغیر بوده و در تمام مواقع سال بارا. می نماید
اسکاتلند و شمال کشور نیز از زمستان هاي سختی برخوردار بوده و از بارش برف . تر از شرق کشور است، درحالیکه شمال غربی مرطوبترین ناحیه کشور است

ز از بهترین و گرمترین آب و هوا برخوردارمی باشد و این درحالیست که حتی دراین قسمتها نیز جنوب شرقی کشور نی. زمستانی فراوانی برخوردار می باشند
درجه 18و طی ماه ژوئیه) F 39معادل(درجه سانتیگراد 4متوسط درجه حرارت درماه ژانویه.امکان بروز زمستانهاي طوالنی، سرد و پربارش وجود دارد

  .بالغ گردد)F 79(درجه سانتیگراد 26ست در تابستان درجه حرارت در جنوب شرقی براگرچه ممکن ا. می باشد)F64معادل(سانتیگراد
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  : این کشور را می توان از لحاظ طبیعی به سه ناحیه به ترتیب ذیل تقسیم نمود 

   ناحیه اسکاتلند در شمال
رودهاي . قسمت عمده جنگل هاي کشور را در برگرفته استقسمت اعظم ارتفاعات کشور در آن واقع گردیده و ناحیه اي سرسبز و پوشیده از چمنزار است که 

بلندترین . معتدل کوهستانی و اقیانوسی است انگلیسآب و هواي . زیادي در آن جریان دارند که از آن جمله می توان به رودهاي دي، کلیاد و توئید اشاره نمود
  . متر ارتفاع است 1343نویس با  نقطه آن قله بن

  . وئیس، مال، رم و ارن نام بردو جزیره هاي کوچکتر آیلی، ل) داخلی و خارجی(کشور می توان از جزایر شتلند، اورکنی و هبرید از جمله جزایر مهم 
  

   )ایرلند شمالی ( ناحیه آلستر 
  

در  د برخوردار بوده و جنگل هاي آن عمدتاناحیه آلستر، قسمتی از شمال جزیره ایرلند است، که ناحیه اي نسبتا کم ارتفاع می باشد، اما از نقاطی با ارتفاع زیا
  . همین نواحی واقع شده اند

یه مذکور، معتدل و آب و هواي ناح. رودهاي بن، رو و بالك واتر از جمله مهم ترین رودها، و مگی و راتلی نیز از جمله مهمترین جزایر آن محسوب می گردد
  . مرطوب است

  
   )انگلند و ویلز ( سایر نقاط 

  
نواحی مرتفع آن عمدتا . نواحی وسیعی از آن را جلگه ها، مراتع و نواحی پست پوشانده اند. لند و ویلز، قسمت جنوبی جزیره اصلی را شامل می گردندمناطق انگ

از جمله . رن اشاره نمود، اوز، ایون، مرزي، هامبر، تاین، ترنت و سو)تایمز(از جمله مهمترین رودهاي مهم آن می توان به تیمز . در شمال و غرب واقع شده اند
  . متر ارتفاع می باشد580/1بلندترین نقطه این منطقه، قله سنودن با. جزیره هاي مهم آن نیز می نوان از جزایرهالی، انگلسی، وایت و شپی نام برد

ا فرا می گیرد، معتدل و همراه با بارندگی هاي بطور کلی آب و هواي مناطق فوق، بعلت تأثیرپذیري از جریان گلف استریم که تا کناره هاي غربی و جنوبی آن ر
  .فراوان همراه می باشد

نیز می توان به بندر لندن در مصب رود تیمز، گالسگو درکنار رود کالید، لیورپول و بلفست در ساحل دریاي ایرلند،  انگلیساز جمله مهمترین بنادر مهم 
  .نش اشاره نمودکاردیف در تنگه بریستول و ساوت همپتن در ساحل دریاي ما
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 انگلستانپرچم و نشان 

 

. صلیب قرمز نشانه اي از دوران قرون وسطی و جنگهاي صلیبی است. است) جرجیس پیامبر(صلیب جورج مقدس  انگلیسپرچم 
 12بوده است و افسانه کشتن اژدها توسط جورج مقدس به قرن  13براساس باورهاي سنتی، جورج مقدس حافظ انگستان در قرن 

 .بر می گردد

 

در این نشان سه شیرطالي روي زمینه سرخ نشلن داده می . است انگلیسسمبل آیین و تشریفات خانوادگی  انگلیسنشان سلطنتی 
 .شوند که بر اساس تعاریف حالت شیرها بیان کننده شیرهاي سبقت گیرنده محافظ می باشد

  انگلستانناحیه بندي 

اي بر  مجامع ناحیه 1998در سال . است است که براي مقاصد آماري توسط دولت مرکزي به وجود آمده انگلیسهاي تقسیماتی کشور  بخشی از باالترین الیه
هایی  هر ناحیه داراي یک دفتر دولتی است که مسئولیت. اب ندارنداختیارات این مجامع محدود است و در بسیاري از امور حق انتخ. ناحیه تشکیل شد 9اساس 

به رسمیت  هایی از پارلمان اروپا منطقه به عنوان حوزه 9این  1999از سال . در قبال صنعت، آموزش، کشاورزي، حمل و نقل، استخدام و محیط زیست دارد
 .ها در آنها متفاوت است بنابراین تقسیمات و طرح. تندها از ساختار یکنواخت و پیوسته برخوردار نیس ناحیه.شناخته شدند

 :ناحیه تقسیم می شود 9طبق نقشه زیر به  انگلیسکشور 

 

 (North East) شمال شرقی .1
 (North West) شمال غربی .2
 (Yorkshire and the Humber) یورکشیر و هامبر .3
 (East Midlandds) میدلندز شرقی .4
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 (West Midlands) میدلندز غربی .5
 (East of England) نگلیسشرق ا .6
 (Greater London) لندن .7
 (South East) جنوب شرقی .8
 (Soutn West) جنوب غربی .9

 انگلستانآب و هواي 

امی بخش هاي این کشور نه چندان پهناور، آب و هواي متنوعی وجود دارد، در تم. و رطوبت همراه است مه بیشتر با باران و انگلیسعمومی از آب و هواي  رتصو
، از نظر بارندگی سطح انگلیس، پایتخت لندن شهر. در این کشور بسیار باال است بارندگی میزان .از زمستان هاي سرد گرفته تا تابستان هاي گرم و مرطوب
، انگلیسدر . ماه هاي گرمی را در تابستان تجربه کرده است انگلیسبا این حال در سال هاي اخیر . باالتري از شهرهایی مانند پاریس و یا حتی نیویورك دارد

تا  18، جایی که به لندن نیز بسیار نزدیک است، درجه حرارت هوا بین انگلیسدر تابستان به ویژه در جنوب . زمستان و پاییز مرطوب ترین ماه هاي سال است
. درجه نیز می رسد که گردشگران را با توجه به رطوبت هوا گاهی کالفه می کند 30در ماه هاي خرداد تا شهریور، گاهی گرما به  اما. درجه سانتیگراد است 23

 .به ندرت اتفاق می افتد انگلیستوجه داشته باشید که سرماي زیر صفر درجه معموال در 
مالیم . راین کسانی که قصد ورود به این منطقه را دارند، باید با آمادگی راهی آن جا شوندشهرت دارد و بناب غیر قابل پیش بینی بودن آب و هواي بریتانیا به

مردم . نوامبر تا فوریه سرد است و بنابراین توصیه می شود از پلوور، کت هاي گرم، چکمه، بارانی و چتر استفاده کنید. ترین هوا معموال در سواحل جنوبی است
 .، این در حالی است که در شمال و اسکاتلند در فصل زمستان معموال برف سنگینی می باردجنوبی شاهد برف چندانی نیستند

. دان حس نمی شودخانه ها در بریتانیا معموال از عایق بندي مناسبی برخوردارند و مجهز به سیستم گرمایش هستند و به همین دلیل در درون خانه ها سرما چن
برخی مواقع در بریتانیا، هوا بی نهایت مطبوع و دلپذیر . زیادي وجود دارد که البته غروب ها اندکی سرما حس می شود بیآفتا در بهار و پاییز روزهاي روشن و

 به کسانی که بین ژوئن و ژوئیه به بریتانیا سفر می کنند، توصیه. است، هر چند که این مواقع در مقایسه با دیگر نقاط دنیا کمتر و غیر قابل اطمینان تر هستند
  .می شود همراه خود لباس و کفش سبک داشته باشند
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  لستانانگ کشور زندگی دراطالعات 
. ریتانیا از جایگاه واالیی در جهان برخوردار استنظام آموزشی ب .خوردار می گردنداستاندارد باالي زندگی، آموزش و سـرگرمی بر از انگلیسافراد مقیم در کشور 

سیستم . وردهاي دانشجویان از سطح مطلوبی برخوردار است و دانشگاهها و دیگر موسسات آموزش عالی شهرت جهانی دارنداستانداردهاي تدریس و دستا
  .، که با سرمایه عمومی ایجاد شده، می کوشد همگام با بخش خصوصی درحال توسعه مراقبت رایگان به عموم نیازمندان ارائه دهدانگلیسبهداشت 

بیش از رفتن به سینما متداول است و تعداد  انگلیسمراجعه به کتاب هاي عمومی در . ول ممکن است تعجب بیننده را برانگیزدبرخی واقعیت ها در نظر ا
 .بیشتري از افراد به جاي رفتن به پارك هاي سرگرمی و کنسرت هاي پاپ به دیدار از موزه ها می پردازند

یمت مناسب توسط مسئولین محلی فراهم شده و در عین حال تعداد باشگاهها و ورزشگاههاي خصوصی مجموعه اي از امکانات ورزشی قابل استفاده عموم با ق
 .نیز روبه افزایش است

 .در اختیار عالقمندان قرار دارد انگلیسزمین هاي مخصوص بازي گلف بسیاري در سراسر 

 انگلستانمجوزهاي اقامت در 

دیه اروپا صادر شده و به اتباع دیگر کشورها اجازه می دهد از طریق قانونی در خاك آن کشور اقامت اجازه اقامت مجوزي است که توسط یک کشور عضو اتحا
 .کنند

 انگلیساین مجوز درمورد هر فردي که اقامت وي در خاك . براساس توافق کشورهاي عضو، کلیه مجوزهاي اقامت باید از چهارچوب واحدي برخوردار باشند
اعمال  (EEA)لیکن درمورد افراد مقیم و اتباع کشورهاي حوزه اقتصادي اروپا . ه مایل به اقامت دراین کشور باشد، صادر می شودما 6تمدید شده و یا بیش از 

 .نمی گردد
براي دریافت  اقامت کنند، انگلیسماه درخاك  6اتباع ده کشوري که نیاز به دریافت روادید ندارند، الزم است قبل از سفر و در صورتی که مایل باشند بیش از 

 : این کشورها عبارتند از. مجوز ورود اقدام نمایند
 .استرالیا، کانادا، هنگ کنگ، ژاپن، مالزي، زالندنو، سنگاپور، افریقاي جنوبی، کره جنوبی و ایاالت متحده آمریکا

ورود، دیگر نیازي به درخواست اجازه اقامت نخواهید  در صورت دریافت مجوز. را خواهد داد انگلیسمجوز ورود براي کل مدت اقامت به شما اجازه ورود به 
 .داشت مگر الزم باشد مدت اقامت خود را تمدید کنید

 انگلستان فرهنگ مردم

 بنابراین،. کنند اند، عمل می آن ها بیش از دیگران نسبت به آن چه دقیقا قول داده. اعتمادند ها نسبت به اظهارات کلی و بدون پایه و اساس بی انگلیسی
 .کنند خواهند دقیقا بدانند که خود را به چیز متعهد می می

ا به اعتقاد دارند، وقتی که با یک انگلیسی مشغول بحث هستند به هیچ وجه نباید با وي چانه زد، زیرا در آن صورت، انگلیسی فرد چانه زننده ر ها فرانسوي
براي وي قائل نخواهند شد، بلکه براي موفقیت در برخورد با یک فرد انگلیسی باید وضع گرد، پنداشته و ارزشی  چشم یک خرده سوداگر و یا فروشندهی دوره

ي خود تأکید کرد، بدون آن که الزم باشد علتی براي آن ذکر گردد و این ثبات قدم، ارزش طرف مقابل را در برابر فرد انگلیسی  خود را نشان داد و بر گفته
 .افزایش خواهد داد

اند شراب نو را در جام کهنه بریزند و در مقایسه بین خود و  هاي انگلیسی خود، اعتقاد دارند که ایشان در طول تاریخ به خوبی توانسته همسایهفرانسویان در مورد 
یعنی یک ابله، و یک انگلیسی . نظمی و آشوب ها معتقدند که یک فرانسوي یعنی یک مرد عاقل؛ دو فرانسوي یعنی بحث و گفتگو؛ سه فرانسوي یعنی بی انگلیسی

 .امپراطوري بریتانیا دو انگلیسی یعنی باشگاه ورزشی و سه انگلیسی یعنی
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 انگلستانزبان مردم 

، به دلیل نرخ انگلیسدر . اسکاتلندي تکلم می گردد -و گالیک ولش است که در نقاط مختلف با لهجه هاي متفاوت انگلیسی زبان رسمی این کشور، زبان
 .اي محاوره اي متعددي مورد تکلم واقع می گرددباالي مهاجرین، زبانی ه

توان از آلمانی، هلندي، دانمارکی، سوئدي و نروژي نام  هاي شاخه ژرمنی می از دیگر زبان. از شاخه ژرمنی است هندواروپایی زبان انگلیسی یکی از زبان هاي
امروزه حدود نیمی از مجموعه واژگان زبان انگلیسی و . رمنی غربی تعلق داردشود که انگلیسی به ژ خود شاخه ژرمنی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می. برد

هاي التین و فرانسوي و بخشی دیگر از  بیشتر این وام واژه ها از زبان. دهند است، ولی نیم دیگر را وام واژه ها تشکیل می ژرمنی دستور آن زبان از همان ریشه
 .اند هها به انگلیسی وارد شد یونانی و دیگر زبان

. شود ، کانادا، استرالیا، ایرلند، نیوزلند، آفریقاي جنوبی و بسیاري کشورهاي دیگر تکلم میآمریکا ،انگلیسزبان انگلیسی به عنوان زبان مادري در کشورهاي 
انگلیسی است،  زبان مادریشان که تعداد کسانی. ، عربی، اسپانیایی و هندي، پنجمین زبان جهان استچینی انگلیسی امروزه از نظر تعداد گویشور، پس از

هاي سیاسی، اقتصادي، نظامی، صنعتی، فرهنگی  انگلیسی در بسیاري از کشورها زبان میانجی است و مهم ترین زبان دنیا در زمینه. میلیون نفر است 380امروزه 
 .آید الملل به شمار می و علمی در روابط بین

 انگلستانمذهب مردم 

و ولز وجود داشت، که  انگلیسدر مسلمانان ، نزدیک به یک و نیم میلیون2001در سرشماري سال . و اکثرا پروتستان هستند یمسیح مردم انگلیس، % 71
نفر  150000سیک همراه با  340000هندو،  560000هستند،  هنديمیلیون نفر پیرو دین هایی با ریشه ي 1بیش از . از جمعیت کل را تشکیل می دهد ٪ 3

 .یهودي، پنجمین جامعه ي بزرگ یهودیان در جهان است 300000، با داشتن انگلیسامروزه . هستند بودیسم نکه در حال تمری

 انگلستانغذاي مردم 

انگلیس نظرات  کسانی که به بریتانیا سفر می کنند، متوجه این موضوع می شوند که فرهنگ هاي مختلفی در مورد خورد و خوراك در بریتانیا وجود دارد و در
 .اوتی درباره رسم و آداب غذا خوردن وجود داردمتف

امروزه با توجه به تاثیر زندگی مدرن و نقاط مختلف جهان، سبک هاي بسیار متنوع . بریتانیا در گذشته مشهور بوده است سیب زمینی سرخ کرده ماهی و
خورد و محصوالت غذایی شگفت انگیزي در سطح گسترده عرضه می در هر شهر، انواع مختلفی از رستوران ها به چشم می . آشپزي در این منطقه وجود دارد

 .شوند
و تخم مرغ است، هنوز هم طرفدار دارد، اما مردم دوست دارند صبحانه سبک تري که شامل غالت و نان تست است،  ژامبون صبحانه سنتی بریتانیا که شامل

  .بعد از ظهر سرو می شود 6شام معموال در ساعت . ز آش، سوپ یا ساندویچ استنهار معموال سریع صرف می شود و معموال وعده سبکی ا. میل نمایند

  انگلستانپول و اقتصاد 

سکه ها در تمامی بریتانیاي کبیر یک شکل است و توسط بانک . شود شناخته می £است که با نماد  (Pound Sterling)استرلینگ  پوند واحد پول بریتانیا
. اما بانک هاي اسکاتلند و ایرلند شمالی مجاز هستند اسکناس هاي خود را چاپ و توزیع کنند. شود تولید و توزیع می (Bank of England) مرکزي بریتانیا

هر چند که در بازارهاي غیر رسمی ارز ایرلند با قیمت هاي متفاوتی (ها علیرغم تفاوت ظاهري پوند استرلینگ هستند و از نظر ارزش برابرند  تمامی این اسکناس
 .)شوند رضه میع

این کشور در حالی به استقبال قرن بیست و یکم رفت که با رشد اقتصادي فزاینده و سطح . قرار دارد چهارم اقتصاد بریتانیا در میان کشورهاي جهان در رده
به یکی از قدرتمندترین کشورهاي میالدي، سبب گردید که این کشور  19طی قرن  انگلیسروند سریع صنعتی شدن . بیکاري نسبتا ناچیز رو به رو گردید

 .صنعتی جهان مبدل گردد
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پرهزینه ترین کشورهاي هزینه زندگی در بریتانیا باالست، به ویژه هزینه غذا و کاالهاي مصرفی سبب گردیده است که این کشور در زمره یکی از
ند، ولز و ایرلند شمالی که کم هزینه تر و ارزان تر است، اختالف که ثروتمند و پر هزینه است و شمال آن، اسکاتل انگلیسبین جنوب . محسوب گردد جهان

 .، نسبتا باالستانگلیسبا این وجود، میزان حقوق افراد نیز، خصوصا در جنوب . عوارض و مالیات اتومبیل، بنزین و تنباکو باالست. زیادي وجود دارد
، ساختمانی، راهسازي، ماشین و هواپیما سازي، منسوجات، شیمیایی و کشاورزي مهندسی،از جمله مهم ترین صنایع انگلیس می توان به آهن و پوالد، وسایل 

تولید . غالت، چغندر قند، سیب زمینی، میوه و سبزیجات نیز از جمله مهم ترین محصوالت کشاورزي کشور به شمار می آید. تولیدات غذایی و نظامی اشاره نمود
 .هزار تن می باشد 980هزار تن و صید ماهی  243هزار تن، گوشت گوسفند  862وك میلیون تن، گوشت خ 1.06ساالنه گوشت گاو 

آغاز به کار  انگلیسدر جهان براي اولین بار در  نیروگاه برق اتمی نخستین. میلیارد کیلو وات ساعت است 283.38تولید ساالنه نیروي الکتریسیته نیز معادل 
طی سال هاي اخیر، نفت و گاز طبیعی به مقادیر فراوان در دریاي شمال . توسط این نیروگاه ها تأمین می گردد نمود و در حال حاضر، قسمتی از برق این کشور

معادن ذغال سنگ . میلیارد بشکه می باشد 19ذخایر شناخته شده نفت بالغ بر . کشف گردیده و قسمت عمده احتیاجات سوختی این کشور را تأمین می نماید
 .، سرب، مس و روي، قلع، بوکسیت، نمک، گچ، سیلیس و آهک نیز از جمله مهم ترین معادن کشور به شمار می آیدنیز فراوان بوده و آهن

و میوه جات اشاره نمود که اکثرا از  قالی می توان به تولیدات نفتی، فلزات، گوشت، خشکبار، انگلیساز جمله عمده ترین محصوالت وارداتی 
میلیارد دالر است که عمدتا شامل  92میزان صادرات این کشور، . وارد می گردد%) 8(و فرانسه %) 8(، هلند %)8(بی ، آلمان غر( %10) آمریکا کشورهاي

و فرانسه و آلمان %) 9(ماشین آالت، تولیدات مهندسی، جنگ افزار، مواد شیمیایی، وسایل برقی، اتومبیل، پارچه و کنسرو می گردد و اکثرا به کشورهاي آمریکا 
 .صادر می گردد (%6هر یک (لند غربی و ه

 .وجود ندارد :نظارت بر ارز
  

بهینه سازي تعداد بسیاري بانک بزرگ در بریتانیا فعالیت دارند و در اکثر شهرها یک یا چند شعبه دارند، گر چه در سال هاي اخیر به واسطه ادغام و  :بانک ها
می توان امور بانکی را با استفاده از تلفن و اینترنت ) مثل بانک هاي پس انداز(ها و بانک هاي رهنی در اکثر بانک . بانک ها، از تعداد شعبه ها کاسته شده است

می  در سال هاي اخیر، موجی از بانک ها به سبک جدید تاسیس شده است که در سوپر مارکت ها یا مغازه ها حساب هاي بانکی و خدمات نوینی ارائه. انجام داد
 .مقیم می توانند حساب بانکی افتتاح کنندافراد مقیم و غیر. کنند

  
هزینه زندگی در بریتانیا باالست، به خصوص هزینه غذا و کاالهاي مصرفی موجب شده است این کشور یکی از پرهزینه ترین کشورهاي  :سطح زندگی/ هزینه 

است، اختالف زیادي وجود ) و ارزان تر( لز و ایرلند شمالی که فقیر که ثروتمند و پرهیزه است و شمال آن، اسکاتلند، و انگلیسهر چند بین جنوب . جهان باشد
 .، نسبتا باالستانگلیسبا این وجود میزان حقوق نیز، خصوصا در جنوب . تنباکو باالست و عوارض و مالیات اتومبیل، بنزین .دارد

 
  

 انگلستاندر  خدمات شهري
 
برق رسانی معموال در اکثرقسمت . را عرضه میکنند که اکثر آنها سراسرکشور را تحت پوشش دارند ) ولت  240( مصرفی انیا ، شرکت هاي بسیاري برق تدربری 

در کلیه قسمت ها بجز در دورافتاده ترین مناطق بریتانیا، گاز شهري دردسترس مردم قرار دارد و حدود . هاي کشور رضایت بخش و قیمت آن نسبتا پایین است 
در سراسر کشور . گاز در بریتا نیا شکل نسبتا ارزانی از انرژي است ، خصوصا براي تامین انرژي شوفاژ و آب گرم . ات مربوط به آن ارائه می دهندشرکت خدم 26

اکثر خانه ( آب لوله کشی براي نوشیدن مناسب است و معموال بهاي آب براساس ارزش مالیات ملک تعیین می شود و در مالیات شوراي شهر منظور می گردد 
،  علیرغم آب و هواي مرطوب این کشور ، ممکن است قیمت آب باال باشد و بیشتر مناطق ، خصوصا نواحی جنوب شرقی ) . ها در بریتانیا ، کنتور آب ندارند
   . اغلب با کمبود آب مواجه هستند

  
ویس، براي کلیه شهروندان بریتانیا و اکثر خارجیهاي مقیم، این سر 0بریتانیا بسیار معروف است (NHS) سرویس درمانی همگانی :تسهیالت پزشکی

استانداردهاي آموزشی براي تربیت متخصصان حرفه هاي پزشکی عموما بسیار خوب است، هرچند کمبود بودجه در  0مراقبـتهاي درمانی عرضه می کند 
مراقبت هاي درمانی براي اکثر مردم رایگان . جعین با مشکل مواجه شودموجب شده است که دربسیاري از مناطق ، پاسخگویی به مرا ( N HS ) بیمارستانهاي

 . مراقبتهاي درمانی خصوصی بسیار خوب و پرطرفدار است 0است، گرچه بیمار باید براي دارو و دندانپزشکی هزینه اي بپردازد
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تانیا شده اند، تراشه کامپیوتري نصب شده باشد و گواهی واکسیناسیون باید در بدن حیواناتی که از اروپاي غربی و آمریکایی شمالی وارد بری :حیوانات خانگی

از دامپزشکی داشته باشند، حیواناتی که از کشورهاي دیگر وارد بریتانیا شده اند ، تحت سخـت گیرانه ترین قوانین قرنطینه در جهان ) از جمله واکسن هاري(
ماه در قرنطینه نگهداري شوند، صاحبان این حیوانات باید قبل از سفر، آخرین قوانین مربوطه را از طریق  قرار میگیرند و باید از هنگام ورود به بریتانیا، شش
   وزارت دامداري، شیالت و صنایع غدایی بررسی کنند

 
 

 انگلستاندر  اشتغال
  

ه اروپا ، اتباع کشورهاي مشترك المنافع بریتانیا که یکی از اتباع کشورهاي اتحادی: در بریتانیا چندین گروه نیاز به مجوز کار ندارند ، از جمله  :مجوز کار
سایر مردم  . به این کشور می آیند) حداکثر براي مدت دو سال ( ساله که براي یافتن شغلی در ایام تعطیالت  27تا  17والدینشان متولد بریتانیا باشد و یا افرا د

کسانی که جز گروه معاف از مجوز نیستند، ممکن است در . خانه بریتانیا در کشور خودشان مشورت کنندکنسولگري یا سفارت باید قبل از ورود به بریتانیا ، با
  .کسب مجوز کار دچار مشکل شوند

  
کاري را معموال شرایط کاري در بریتانیا خوب است و کارکنان در این کشور نسبت به سایر کشورهاي اتحادیه اروپا ، طوالنی ترین میانگین ساعت  :شرایط کار

براي اکثر کارها ، . اکثرکارکنان چهار هفته تعطیالت ساالنه دارند و می توان انتظار نوعی پاداش یا کارمزد مازاد بر حقوق ر ا داشت ) . ساعت درهفته  40(دارند
  .راوانی وجود دارندن ، فرصت هاي شغلی کوتاه مدت فلند  ست و در شهرهاي بزرگ ، خصوصاداشتن دانشی کاربردي از انگلیسی ضروري ا

  
  

عضویت از طریق کسردرصدي از حقوق افراد تامین . براي کلیه کارکنان اجباري است ) بیمه ملی ( در بریتانیا پرداخت حق تامین اجتماعی  :تامین اجتماعی
 66درصد براي دستمزدهاي هفتگی  4/8حداقل  این حق عضویت. می شود و مقدار آن بستگی به این دارد که شما جزو کدامیک از پنج گروه اجتماعی هستید 

طرح تامین . و براساس وضعیت مالی شما تخفیف هایی در نظر گرفته می شود.به دستمزدهاي کمتراز این مقدار حق عضویت تعلق نمی گیرد. پوندي است
حق عا ئله مندي ، کمک هزینه هاي بیماري و بیکاري و حقوق  از جمله مراقبت هاي درمانی ،. اجتماعی ، مزایاي فراوانی را در اختیار صاحبشان قرار می دهد

  . بازنشستگی
  

  انگلستاندر  ارتباطی خدمات
  

در اکثر شهرها و روستاها یک اداره پست فعالیت دارد که شما می . بریتانیا یکی از مدرن ترین و مناسب ترین سرویس هاي پستی جهان را دارد :اداره پست
  سرویس هاي پستی عادي ، از خدمات بانکی استفاده کنید و صورتحسابها و هزینه مجوزها را بپردازند توانید درآن عالوه بر

  
شرکت دیگر نیز براي سرویس دهی  100را به خود اختصاص می دهد، گرچه حدود  انگلیسبخش اعظم بازار تلفن در  British Telecom شرکت :تلفن

. داشته باشد ) حداقل براي مکالمات خارجی ( ت این کشور یکی از رقابتی ترین ونسبتا ارزان ترین بازارهاي جهان را در بریتانیا جواز دارند که موجب شده اس
  . سیستم تلفن، عموما بسیار خوب است و بریتانیا درصف مقدم تکنولوژي مخابرات و پیشگام استفاده از تلفن هاي همراه در جهان است

  
وجود دارند  ISP صدها شرکت. ا درچند سال اخیر بسیار رواج یافته است و خانه ها و شرکت هاي بسیار ي به شبکه وصل هستند اینترنت در بریتانی :اینترنت

  .که خدمات بسیاري در اختیار کاربران مشتاق دنیاي اینترنت قرار می دهند و نرخ هاي ثابتی نیز دارند
  

تلویزیون جهان شناخته شده است و شرکت هاي   یا کم ایرادترین ا، به طور کلی به عنوان بهتریننیتلویزیون بریتا :رادیو و تلویزیون انگلیسی زبان
: پنج کانال سراسري و چندین ایستگاه کابلی و ماهواره اي در بریتانیا وجود دارند. ، برنامه هاي عالی بسیاري تولید می کنندBBC تلویزیونی بریتانیا ، خصوصا

را  BBC که هزینه هاي( پوند در سال باید براي مجوز استفاده از تلویزیون پرداخت کرد  100حدود . ز به روز پرطرفدارتر می شوندکانال هاي ماهواره اي رو
  .و ایستگاه هاي تجاري است که موسیقی ، گفتگو، ورزش و سرگرمی هاي دیگر پخش می کنند BBC رادیوي بریتانیا شامل.) تامین می کند
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 فرودگاههاي. فرودگاه دربریتانیا وجود دارند که به شبکه گسترد ه اي از پروازهاي داخلی و خارجی سرویس می دهند 140حدود  :راههاي ارتباطی

Heathrow و Gatwick بلیط رفت و برگشت به بریتانیا ارزان ترین بلیط در اروپاست و شرکت . درلندن از شلوغ ترین فرودگاههاي جهان به شمار می روند
براي مسافران واتومبیلها در تمام طول سال ، هم ) گران ( سرویس هاي فري . یمایی در عرضه بلیط هاي تخفیف دار با یکدیگر بسیار رقابت می کنندهاي هواپ

راه بندان و . شوندیکی از پر ازدحامترین هستند و جز شلوغ ترین جاده هاي اروپا محسوب می .بین جزایر بریتانیا و هم به بنادر اروپایی رفت وآمد می کنند
قیمت اتومبیل در بریتانیا ، نسبت به . عملیات همیشگی تعمیر جاده، در شهرستانها و شهرها امري عادي است و جاده هاي جنوبی ،بسیار پر رفت و آمد هستند 

 .سایر اروپا بسیار باالتر است 

 انگلستان ورزش در

، تنیس، نفره 15راگبی ، نفره 13راگبی ، کریکت،فوتبالهایی مانند  هاي بسیاري داشته است، ورزش در بخش ورزش پیشرفت میالدي 19سده پس از  انگلیس
فرمول و مسابقات  رانی قایقهمچنین . کشور منشأ گرفته استاز این  بال نتو  تروبرد، تنیس روي میز، اسنوکر، بیلیارد، دارت، بوکس، هاکی،اسکواش، بدمینتون

  .است هاي بسیاري کرده ها پیشرفت به وسیله انگلیسی یک

 ماراتن لندن 
 ابقهکنندگان مس آنها شرکت! اند توي خیابان و دارند میدوند، تعجب نکنید اگر روزي در اواخر ماه آوریل دیدید یک عده دونده با لباسهاي عجیب و غریب آمده

  .ي ماراتن لندن هستند که هر سال برگزار میشود و عوایدش هم صرف کارهاي خیریه میشود

 مسابقات قهرمانی تنیس ویمبلدن 
 .باشکوهترین رویداد تنیس جهان است که هر سال در اواخر ماه ژوئن برگزار میشود

 .است قهرمان این مسابقات شده ورزشگاه ومبلیو در  1966جام جهانی فوتبال در  انگلیستیم ملی فوتبال  .است انگلیسترین ورزش در کشور  محبوب فوتبال

، لیورپولهاي  باشگاه .است ترین باشگاه فوتبال معرفی شده به عنوان قدیمی فیفاتأسیس شده، از سوي  میالدي 1857که در سال  باشگاه فوتبال شفیلد یونایتد
در فینال این مسابقات  لیدز یونایتدو  آرسنالهاي  اند، همچنین تیم شده لیگ قهرمانان اروپاقهرمان  چلسیو  استون ویالو  ناتینگهام فارست، منچستر یونایتد

  .اند حضور داشته

  

 انگلستاندر  اجازه کار

این امر در مواردي  .می شوید، در صورت دریافت مجوز ورود دیگر نیازي به دریافت اجازه کار نخواهید داشتوارد  انگلیساگر به عنوان سرمایه گذار خارجی به 
 :الزم خواهد بود که شما

 .تجارت جدیدي راه اندازي نمائید *
 .تصدي یک موسسه تجاري فعال را برعهده بگیرید *
 .عه تجاري ملحق شویدبه عنوان شریک، مدیر یا بازرگانان منحصر به فرد به یک مجمو *
 .تاسیس کنید انگلیسشعبه یا دفتر یک شرکت خارجی را در  *

  .وارد کنید عموماً مشمول مقررات ذیل خواهند بود انگلیسبا این حال پرسنلی که مایل هستید از خارج به 
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 انگلستاندر  مالك هاي مهارتی

 
 :برخوردار باشند اتباع خارجی متقاضی مجوز باید از حداقل یکی از مالك هاي ذیل

 
 انگلیسدارا بودن حداقل معادل مدرك مهارتی  *
 انگلیسصالحیت حرفه اي مرتبط با شغل مورد نظر و معادل سطح دیپلم عالی  *
 به عالوه یک سال سابقه کاري مرتبط  انگلیسمعادل مدرك دیپلم عالی  *
ه از طریق انجام نوع کار مورد نظر بدست آمده و باید در سطح مالك صالحیت حرفه اي حداقل سه سال تجربه کاري با استفاده از مهارتهاي عالی تخصصی ک *

 .یا باالتر باشد (NVQ) ملی
 .اجازه کار براي مشاغل غیر حرفه اي صادر نمی شود

 .الزم است عدم امکان استفاده از کارگر مقیم در پست مورد نظر خود را به اثبات برسانید

 انگلستان در مسکن

دراین زمینه بنگاه هاي مسکن . یک منزل یا آپارتمان مسکونی اجاره نموده و سپس درآینده ملکی خریداري کنید انگلیسشاید در نظر دارید در بدو ورود به 
در عیـن حال کارگزار رهن نیز محسوب می شوند شمـا می توانید فهرست بنگاه هاي مسکن و  بسیـاري از این بنگـاه هـا. عهده دار امور اجاره هستنـد

 کارگزاران اجاره و رهن در تمام شهرها و پیوندهاي مرتبط با سایت هاي این مراکز را در وب سایت زیر بیابید
www.ukpropertyshop.co.uk  

 .با مراجعه به نشانی هاي اینترنتی زیر می توانید از قیمت انواع ملک و اجاره بها مطلع شوید. ود استدرتمام نقاط انگلیس خانه و آپارتمان براي اجاره موج
www.torent.co.uk 

www.accommodation.com 
www.londonpropertynews.co.uk 

 انگلستاندر  بهداشت

و نه براساس ملیت یا پرداخت  انگلیسمعالجه رایگان منوط به اقامت در  .است انگلیس، سیستم مراقبت بهداشتی دولتی در (NHS) یس ملی بهداشتسرو
 .مالیات یا پرداخت حق بیمه دولتی است

  (NHS Primary Care) مراقب اولیه
 

. ارائه می شود، برخوردار می گردند (GP) سط یک پزشک خانواده محلی یا پزشک عمومیاز خدمات مراقبت بهداشتی رایگان که تو انگلیسعموم افراد مقیم 
 .در موارد اورژانس، صرف نظر از وضعیت اقامتی فرد، معالجات به صورت رایگان انجام می شود

 .هر پزشک عمومی حسب صالحدید خود می تواند هر بیمار را اعم از مقیم یا غیر مقیم به صورت رایگان بپذیرد

به شماره  NHS در صورتی که خارج از ساعات کاري معمول پزشک خود به درمان و مشاوره پزشکی نیاز پیدا کنید، می توانید با خط مستقیم تماس
 NHSDirect باطالعات و راهنمایی الزم در مورد بیماري هاي شایع و روش هاي معمول مقابله با آنها را نیز می توانید از سایت و. تماس بگیرید 08454647

 :، به نشانی زیر، دریافت دارید
www.nhsdirect.nhs.uk 
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 NHS خدمات بیمارستانی

 انگلیسگروه هاي دیگري از افراد منجمله کسانی که براي کار به . استفاده کنند NHSمی توانند از خدمات بیمارستانی رایگان  انگلیسهر یک از اتباع عادي 
 .ندآمده اند نیز از این حق برخوردار

 .، از قبیل درمان اورژانس و مشاوره خانواده، صرف نظر از وضعیت اقامتی فرد، به صورت رایگان ارائه می شودNHS برخی خدمات بیمارستانی
 .پیرو ارجاع توسط پزشک عمومی بیمار صورت می گیرد NHS غیر از موارد اورژانس، خدمات بیمارستانی

 :در نشانی زیر دریافت کنید NHS را با مراجعه به سایت وب NHS ز خدمات رایگانشما می توانید مشروح شرایط برخورداري ا
www.nhs.uk 

 خدمات پزشکی خصوصی
 

در صورت تمایل به مراجعه به یک . یک پزشک عمومی می تواند شما را به عنوان بیمار خصوصی بپذیرد که در آن صورت پرداخت حق ویزیت الزم خواهد بود
 صوصی و پولی می توانید از طریق پزشک عمومی معالج خود و با مراجعه مستقیم به مطلب پزشکان متخصص اقدام نماییدپزشک متخصص به طور خ

 در نشانی زیر مراجعه کنید English Community Care Association به منظور کسب اطالعات بیشتر در زمینه خدمات درمانی خصوصی به
www.ecca.org.uk 

 انگلستاندر  رانندگی

 .سال براي کامیونهاي بزرگ و اتوبوس است 21سال براي خودروهاي با اندازه متوسط و  17حداقل سن مجاز براي رانندگی در بریتانیا 

 .در شده و نیز صالحیت شما به عنوان یک مقیم جدید و یا یک بازدید کننده بستگی دارداعتبار گواهینامه شما در بریتانیا به کشوري که گواهینامه در آن صا
سپس عموماً می  .کنند و در اغلب موارد دارندگان گواهینامه رانندگی می توانند براي مدت زمان مشخص و یا تا زمان اعتبار گواهینامه خود در بریتانیا رانندگی

 .تبدیل کنند GBینامه توانند گواهینامه خود را به گواه

  .زینه کنیددر صورت خرید اتومبیل ساالنه باید مبالغی جهت بیمه شخص ثالث، معاینه فنی اتومبیل و همچنین مالیات استفاده از خیابانها و جاده ها ه

  انگلستانجشن ها و تعطیالت رسمی 
  :ها عبارتند از برنامهبعضی از این . بسیار زیاد است انگلیس تعداد فستیوالها و مراسم عمومی در

  .کارناوالی مفصل به این بهانه برپا میشود و هنرمندان در خیابانهاي شهرها رژه میروند. رژهی روز اول سال نو :اول ژانویه
   .براي خرید و هدیه دادن است یکه بهانهای سنت ولنتاینروز  :فوریه 14

 روز سن دیوید :مارس 1
 روز سن پاتریک :مارس 17
  روز مادر :مارس 22
 ملکه زادروز :آوریل 21

 روز سن جرج :آوریل 23
 کریسمس :دسامبر 25

  .نیستندهاي پنیر دیگر قابل خوردن  این قطعه البته. بزرگ پنیر را به پایین میغلتانند ي ي تپهاي شیبدار میروند و یک تکهمردم باال : مه 25

  .ر جشن گرفته میشودمراسم رسمی سالروز تولد ملکه که در سرتاسر کشو :ژوئن 13
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  .که بزرگترین فستیوال خیابانی اروپاست کارناوال ناتینگ هیل :اوت 30-31

 .و برگزاري جشنهاو کارناوالهایی که مردم در آنها لباس مبدل میپوشند هالویینشب  :اکتبر 31

  تهران و لندنمسافت و اختالف زمانی 

 .کیلومتر است 4402.1مسافت تهران تا لندن 
 .ساعت می باشد 6واز از تهران تا لندن حدود طول پر

 .در لندن است 8:30در تهران معادل ساعت  12و نیم ساعت از تهران عقب تر است، یعنی ساعت  3لندن 

 انگلستان کشور تحصیل در اطالعات

 در یک نگاه  انگلیسسیستم آموزشی 

  .به چهار بخش مختلف تقسیم شده است انگلیسسیستم آموزشی در 

Primary Education  

Secondary Education  

Further Education  

Higher Education   

 سیستم رایج نمرات در انگلستان 
 

 Eتا   Aسیستم الفبایی از 
A    عالی 
B   متوسط باال 
C   متوسط 
D  متوسط پایین  

E   مردود 
 C/Dحداقل نمره قبولی 

  . سالگی ادامه دارد 16سالگی شروع و تا  5دوره ابتدائی و دبیرستان را بگذرانند که از سن بایستی جهت تحصیل  انگلیسبطور قانونی بچه ها در 

 به صورت زیر تقسیم شده است  Key Stage به چهار انگلیسسیستم آموزشی در 

· Key Stage 1 - 5 to 7 years old -  مدرسه ابتدائی 

· Key Stage 2 - 7 to 11 years old -  مدرسه ابتدائی 

· Key Stage 3 - 11 to 14 years old -  دبیرستان 
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· Key Stage 4 - 14 to 16 years old -  دبیرستان 

  .میروند 4و  Key Stage 3 سالگی دانش آموزان به دبیرستان براي تکمیل 11در سن 

 یشود درست زمانی که دانش آموزان در حال انجامسالگی انجام م 16مهمترین ارزیابی در سن . ارزیابی میشوند Key Stage دانش آموزان در پایان هر
GCSE's و یا دیپلم در دوره دبیرستانی خود هستند.  

تمام دبیرستان مستقیما زمانی که دانش آموز دوره جی سی اي اي را گذراند میتوانند براي ادامه تحصیل و سپس تحصیالت باالتر اقدام نمایند و یا اینکه بعد از ا
  .دجذب بازار کار شون

  :در ذیل آمده است انگلیسار بخش سیستم آموزشی در هتوضیحات کاملتري در مورد چ

  Primary Educationآموزش ابتدائی

  .است Key Stage 2 و Key Stage 1 سالگی ادامه دارد که شامل 11سالگی شروع میشود و تا سن  5از سن  انگلیسآموزش ابتدائی در 

  Secondary Education  آموزش متوسطه

آماده  GCSE's که در حقیقت خود را براي رفتن به مرحله.را انجام میدهند 4و  Key Stage 3 سالگی دانش آموزان به دبیرستان رفته و 16تا  11از سن 
 میکنند 

  .تاختیاري اس انگلیسصیل در حسالگی ت 16بعد از سن . جباري استا انگلیسمدرسه ابتدائی و متوسطه براي دانش آموزان در 

  Further Education  آموزش تکمیلی

یا دورههاي مشابه  A-Levels – GNVQ's , BTEC's زمانی که دانش آموز دوره متوسطه را به پایان رسانید میتوانند براي تحصیالت تکمیلی براي دوره
  .اقدام کنند

A-Levels = Advanced Levels  

GNVQ's = General National Vocational Qualification  

BTEC's = Business and Technology Education Council  

  .صد ادامه تحصیل در دانشگاه را دارند بایستی دوره تکمیلی بعد از دبیرستان را پشت سر گذارندقدانش آموزانی که  انگلیسدر 

  Higher Educationتحصیالت عالی

با موفقیت به ) انگلیسمعادل (ایند مستقیما و به شرط اینکه تحصیالت متوسطه را در کشور خود می انگلیساغلب دانش اموزان خارجی که به قصد تحصیل به 
  .به سیستم آموزش عالی این کشور وارد میشوند, پایان رسانده باشند 

  انگلیسپیش نیاز جهت ورود به سیستم آموزش عالی 
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  .که بایستی دانش آموز واجد شرایط باشد تا بتواند به آن دوره راه یابد نیازمندیهاي منحصر به فرد خود را دارد انگلیسهر سطح آموزشی در 

  .متفاوت است انگلیستفاوت داشته و به لحاظ ساختاري با سیستم آموزشی  انگلیسالزم به ذکر است سیستم آموزشی در اسکاتلند با 

  انگلیسسیستم آموزشی در 

 -سطوح آموزشی –از جمله اطالعاتی در زمینه چهارچوب آموزشی . آمریکا توضیح داده شده است و انگلیسدر زیر تفاوتهاي اساسی سیستم آموزشی در 
  .امتحانات و منابع مورد نیاز داده شده است

Primary and Secondary (K-12) Education  

 سطوح آموزشی ابتدائی و متوسطه 

  .یل میکنندتحص) دولتی(از دانش آموزان در مدارس عمومی % 90حدود  انگلیسدر 

Publicly-Funded State Schools  

 )دولتی(مدارس عمومی 

مدرسه تحصیل میکنند  5000دانش آموز در حدود  830000در اسکاتلند . و ولز درس میخوانند انگلیسهزار مدرسه در  30میلیون دانش آموز در  8.5حدود 
  .مدرسه در حال تحصیلند 1300هزار دانش آموز در  350رلند شمالی در ای. و دیگر مدارس است) کودکستان(که این شامل مدارس آمادگی 

  .است ولی مدارس متوسطه ممکن است مختلط یا مجزا باشد) مختلط(مدارس ابتدائی معموال دخترانه و پسرانه 

  Single-Sex School  مدارس غیر مختلط

  Co-Educational School  مدارس مختلط

  .ولز و اسکاتلند به عهده مسئولین محلی آموزشی است,  انگلیسمدیریت آموزشی در 
 

Local Education Authority  

 مسئولین محلی آموزشی 

  .برد آموزشی و کتابخانه اي اداره میشوند 5در ایرلند شمالی مدارس به صورت وسیعی به وسیله دارائیهاي ملی از طریق 

  ولز و ایرلند شمالی,  انگلیسچهار چوب آموزشی در 

عنوان گردید و کلیه مدارس  1992در سال  انگلیسچهار چوب آموزشی در . ساله بایستی بتوانند از آموزش تمام وقت بهره ببرند 16تا  5بق قانون افراد ط
و علوم , ات ریاضی, انگلیسی : هسته مرکزي چهارچوب آموزشی شامل .اگر چه مدارس دولتی ملزم به اجراي آن نیستند. دولتی موظف به اجراي آن هستد

, تاریخ , اطالعات و تکنولوژي ارتباطات , دروس پایه شامل طراحی و تکنولوژي . در ولز زبان ولزي یا ولش هسته مرکزي این چهارچوب آموزشی است.است
  .علوم مذهبی و شهروندي است, ورزش , هنر و طراحی , موسیقی , زبانهاي مدرن خارجی , جغرافیا 
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این . اگر چه مدارس میتوانند عناصري اضافه بر این چهار چوب نیز بر اساس نیاز دانش آموزان خود داشته باشند. مشابه را دنبال میکند اسکاتلند نیز چهارچوبی
درسهاي  سال آموزش متوسطه از دانش اموزان امتخاناتی در 5بعد از . چهارچوب شامل زبان ایرلندي در مدارسی که به زبان ایرلندي تکلم میکنند نیز میباشد

در واقع یک امتحان است که هر درس جداگانه امتحان گرفته میشود و  GCSE's .است GCSE's که این امتحانات در سطح. مختلف امتحاناتی گرفته میشود
که شامل دروس مختلف از  GCSE's (حد باال و پایین ندارد(دانش آموزان معموال تا ده درس از دروس . از طرف افراد غیر وابسته ارزیابی و نمره داده میشود

ممکن است دانش آموزان مدرسه را رها کرده یا اینکه جهت ادامه تحصیل در کالجهاي فنی  GCSE's بعد از. جمله ریاضی و زبان انگلیسی را بایستی بگذرانند
سال  2بعد از . گذرانند که یک سال طول میکشددر دوره متوسطه را ب AS Level و یا اینکه ممکن است دوره هاي دیگري به نام. حرفه اي اقدام نمایند

  .است انگلیسرا بگذرانند که در حقیقت پیش نیاز و دوره آمادگی براي ورود به دانشگاه در  A-Levels تحصیل دانش آموزان ممکن است دوره

  اسکاتلند

سال آموزش ابتدائی و چهار سال آموزش  7بعد از . شمالی را داردولز و ایرلند  , انگلیساسکاتلند سیستم و چهارچوب آموزشی مخصوص به خود و متفاوت از 
این .اطالق میشود SCE سالگی میبایست مدرك آموزشی اسکاتلند بگیرند که به آن 16تا  15متوسطه که هر دو اجباري هم هستند دانش اموزان در سن 

  .اه استو قابل قبول براي ورودي به دانشگ GCSE's معادل انگلیسگواهینامه در کل 

Scottish Certificate of Education (SCE)  در اسکاتلند 

GCSE – A-levels  انگلیسدر  

  :ریز نمرات و رتبه ها

 دانش آموزان صرفا در انگلیسدر . واژه ریز نمره اي که در آمریکا استفاده میشود نا آشنا است انگلیساست و در  انگلیسمفهوم ریز نمرات در آمریکا متفاوت از 
  . در حال حاضر سیستم و استاندارد ها نتیجه امتحانات زیر هستند. سالی که در آن تحصیل میکنند رتبه بندي نمیشوند

GCSE  
SCE  

AS  
A-Level examination  

کامال متفاوت و مقایسه سیستم آموزشی . و آمریکا نیست انگلیسبه طور کلی روش مرسومی جهت معادل کردن مدارك آموزشی ابتدائی و متوسطه براي کشور 
  .در اسکاتلند معادل دیپلم از مدارس آمریکا است SCE و گواهینامه آموزشی انگلیسدر  GCSE's 5اگر چه به طور کلی . آنها بایستی به صورت مشروط باشد

  آموزش بعد از دروره متوسطه و آموزش عالی

Post-secondary and Higher Education  

سالگی به مراکز آموزشی تحصیالت راه پیدا  18حدود یک سوم در سن . در سطح آموزش عالی در حال تحصیلند انگلیسانش آموز در میلیون د 1.8تقریبا 
تعداد دانشجویان بزرگسال که به صورت پاره وقت یا تمام وقت در دانشگاه تحصیل میکنند رو به رشد . دانش آموزان است% 50این امار در اسکاتلند . میکنند

 . است

سال است  4سال به طول می انجامد در حالی که در دانشگاه هاي اسکاتلند  3ولز و ایرلند شمالی مدت ,  انگلیستحصیالت دانشگاهی در مقطع کارشناسی در 
  . سال به طول می انجامد 3سال و دور ه دکتري مدت  2در سطوح فوق لیسانس این مدت یکسال و دوره فوق لیسانس ریسرچ مدت 

  .سال به طول می انجامد 5حقوق و آموزگاري معموال مدت , دامپزشکی , هاي حرفه اي شبیه پزشکی دوره 
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  انگلیسآموزش متوسطه در 

براي  .سالگی شروع میشود 13یا  12از سن  انگلیساگر چه این عمومیت ندارد در بعضی قسمتهاي . سالگی شروع میشود 11از سن انگلیسآموزش متوسطه در 
سالگی در این سطح شرکت کنند یا اینکه منتظر بمانند تا در  11میایند میتوانند در سن  انگلیسن خارجی که براي تحصیل در سطح متوسطه به دانش آموزا

تا  14از  GCSE's دوره. که دو سال است را شروع کنند و قبل از آن یک سال در مدرسه درس بخوانند GCSE's سالگی شروع کنند و قبل از اینکه 13سن 
سالگی  14سالگی دانش آموزان در درسهاي موسیقی ریاضی علوم و انگلیسی و غیره شرکت کرده و زمانی که به سن  14تا  11از سن . سالگی انجام میشود 16

هارتهاي دانش آموز را در واقع امتحاناتی است که دانش و م GCSE's . در اسکاتلند می شوند SCE یا معادل GCSE's رسیدند در واقع وارد اولین سال دوره
را انجام می دهند که این دروس  GCSE's زمانی که دآنش آموزان دوره( اغلب مدارس روش هاي مشابه را دنبال میکنند . در دروس زیر ارزیابی می کند 

 شیمی و فیزیک است , به صورت ترکیبی از زیست شناسی  )انگلیسی و علوم  , شامل ریاضی

English – Maths - Sciences (either combined or separate Biology, Chemistry and Physics)  

مطالعات , آلمانی , زبان فرانسه : پنج درس دیگر را به صورت اضافی انتخاب می کنند و این دروس شامل , دانش آموزان معموال تعدادي دروس شامل چهار 
 10تا  5در مدارس عمومی دانش آموزان معموال . تاریخ و دروس دیگري میتواند باشند , افیا جغر, علوم ورزشی , موسیقی , طراحی و تکنولوژي , تجاري 

GCSE's  درس باشد که بیشتر بر روي دروس مرتبط  12یا  11را بر اساس توانایی خود انتخاب می کنند در مدارس خصوصی ممکن است تعداد این دروس
  . با دانشگاهی تا دروس هنري تمرکز دارند

GCSE's  زمانی که دانش آموز دوره. نمره داده می شود انگلیسمدت دو سال طول می کشد و به صورت اجباري براي دانش آموزان در GCSE's  را با
  .موفقیت پشت سر گذاشت دو راه دارد یکی اینکه جهت تحصیالت باالتر اقدام کند یا اینکه مدرسه را رها و به دنبال کار برود

 دانشگاهی  سیستم آموزشی پیش

Further Education System  

 را با موفقیت پشت سر گذارندند میتوانند راه هاي زیر را انتخاب کنند  GCSE's سالگی رسیدند و دوره 16به سن  انگلیسوقتی دانش آموزان در 

 دنبال کار بروند  -1

 به دنبال تحصیل بیشتر رفته  -2

  .م کنندجهت شرکت در دوره هاي فنی حرفه اي اقدا -3

Find work - Academic Qualifications - Vocational Qualifications  

   . اگر دانش آموزان تصمیم به ادامه تحصیل داشتند میتوانند جهت شرکت در دوره هاي دانشگاهی و یا دوره هاي فنی حرفه ایی اقدام نمایند

  تحصیالت دانشگاهی

 
Academic Qualifications  

کالجها زیادي هستند که این دوره را . را تکمیل کرده اند برگزار میکنند GCSE'sفرم جهت دانش آموزانی که  6دوره هائی را به نام  انگلیسر اغلب مدارس د
یاز براي راهیابی را انجام میدهند که پیش ن A-Levels دانش آموزان معموال انگلیسدر . فرم را ندارند برگزار میکنند 6براي دانش آموزانی که در مدرسه خود 

  .به تحصیالت دانشگاهی است
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A-Levels مانند GCSE's  صورت است 2سال طول میکشد که به  2به مدت:  

A-Levels  دوره= کامل Full A-levels  

A-Levels  قسمت و 6از AS Level  قسمت تشکیل شده است 3از.  

دانش آموزان مدارس عیر دولتی . بیشتري را بگیرند A-Levels انائیهاي تحصیلی ممکن استرا میگیرند و بسته به تو A-Levels 3تا  2دانش اموزان عموما 
  .را بگیرند A-Levels 5ممکن است تا 

  .ارائه میشود A-Levels در بیشتر مدارس به عنوان جایگزینی براي انگلیسدر  Baccalaureate International دوره

  :رشته هاي فنی حرفه اي

Vocational Qualifications  

این دوره ها . صیل رفتن به دانشگاه نیستند میتوانند تحصیالت خود را به تحصیل در دوره هاي فنی حرفه اي ادامه دهندحدانش اموزانی که در پی ادامه ت
  :شامل

BTEC Awards  
National Vocational Qualification (NVQ) 

City and Guilds Qualification  
Apprenticeships  

  .جهت تحصیل میایند این هدف دارند تا بتوانند در دوره هاي دانشگاهی شرکت کنند انگلیساغلب دانش آموزان خارجی که به 

 تحصیالت عالی 

Higher Education System  

بین ( ود و چه دانش آموزان خارجی به دلیل وجود صدها دانشگاه امکان تحصیل براي دانش آموزان در رشته هاي مختلف چه براي داش آموزان خ انگلیسدر 
کل دانش اموزان % 50یک سوم دانش آموزان به شکلی به تحصیالت عالی راه میابند که در اسکاتلند این رقم  انگلیسدر . را فراهم نموده است) المللی

در انگستان . اسب و سریع جهت ثبت نام اقدام نماینداسکاتلندي است که این امر باعث رقابت شدیدي بین دانش آموزان شده که توصیه میشود تا در فرصت من
شامل سه سال تحصیل و یک ( ساله است اگر چه دوره هایی به نام دوره هاي ساندویچی در حال افزایش بوده که چهار سال است  3اغلب دوره هاي کارشناسی 

  .ه استسال 4در حالی که اغلب دوره هاي کارشناسی در اسکاتلند ). سال تجربه کاري است

 دانشگاهی  پیش  تحصیالت

و وارد   آشنا شده  تحصیل  محل  و شرایط  آموزش  و نحوه  با محیط  کودکان  ابتدایی  ساله  پنج  دوره  یک  شود و طی آغاز می  سالگی  از پنج  انگلیسدر   تحصیالت
 General Certificate Secondary  و اخذ گواهینامه  مربوطه  امتحاناتدر   با شرکت  دوره  این. دارد  تري منظم  روابط  شوند که می  متوسطه  دوره

Education) G.C.S.E) گواهینامه  از گرفتن  هستند، باید پس  عالی  در مراکز آموزش  تحصیل  ادامه  به  مایل  که  کسانی. پذیرد می  پایان  G.C.S.E دوره  
 A-Level  دو درس  حداقل  که  گردد و کسانی می  تقسیم A,B,C,D,E درجات  به  دروس  این  نمرات .گذرانندب  با موفقیت  دو سال  را طی A-Level به  موسوم

  هاي باشد وارد دوره E و D آنان  دروس  نمرات  که  افرادي. دهند  تحصیل  ادامه Bachelor  دوره  و براي  شده  توانند وارد دانشگاه باشد، می A,B,C آنها در سطح
  .کنند می  تر تحصیل پایین  با کیفیت  عالی  شوند یا در مراکز آموزش می H.N.D تر ینپای
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 دانشگاهی  تحصیالت

از بیشتر کشورها نیز   دبیرستان  دیپلم  دارندگان .است  الزامی  در دو درس  حداقل A-Levelآمیز امتحانات  موفقیت  گذراندن  انگلیس  هاي دانشگاه  ورود به  براي
  جامع  هاي ها و دبیرستان آخر کالج  هاي سال  آموزان دانش  در مواردي  گذشته  سالیان  طی  البته. را بگذرانند  فوق  باید امتحانات  انگلیس  هاي دانشگاه  ورود به  براي

را با   الزم  مکاتبات UCAS که  صورت  بدین .ندها را یافت دانشگاه  مجوز ورود به (UCAS)  دانشگاهی  مرکز گزینش  و جایابی  مخصوص  برگ  تکمیل  از طریق
  بدون  پذیرش، پذیرش  خود را در مورد عدم  نظرات  کند و دانشگاه می  معرفی  دانشگاه  را به  واجد شرایط  متقاضیان  از مدتی  و پس  داده  انجام  انتخابی  هاي دانشگاه

  در ضمن  کمتر باشد، دانشگاه  الزم  دانشجو از حد نصاب  نمرات  که  در صورتی .کند می  اعالم  و مصاحبه  صمخصو  در دروس  نمره  با شرط  و یا پذیرش  قید و شرط
  شتهبا ر  مرتبط  کاري  سابقه  داشتن  در صورت  سال 23  باالي  داوطلبان. کند می  دیگر معرفی  هاي ها یا کالج دانشگاه  یا او را به  را رفع  با دانشجو مشکل  مصاحبه

 .شوند  وارد دانشگاه Mature Student عنوان  به A-Level  هاي دوره  سر نهادن  پشت  توانند بدون می

  تحصیلی  هاي دوره

  سال  از دو یا سه  پس  هستند که  هایی از دوره Higher Diploma یا HNC, HND, College Diploma به مدرك  منتهی  اي و حرفه  هنري  هاي دوره *
 .شود می  طی D و E تقریبی  با نمره A-Level تر یا ورود آسان  شرط  دلیل  به  تحصیل

  Bachelor* با کار توأم  تحصیل  یا چهار سال  تحصیل  سال  با سه  (Sandwich Course) نمره  دارا بودن  بدون  داوطلبین  البته. است A-Level توانند  می
  چهار سال  دوره  این  در مجموع  آغاز کنند که (Foundation Year)  ابتدایی  سال  یک  سر نهادن  پشت  شرط  را به Bachelor ها دوره از دانشگاه  در برخی
 ,Second 1 (and 2) چهار نوع  خود به Honours د و مدركشو می  تقسیم Ordinaryو Honours دو نوع  به Bachelor  دوره  مدرك. است  تحصیلی
First  وThird شود می  تقسیم. 

 Sandwichو   تحصیلی  چهار سال Bachelor هاي دوره. را دارد  سطح  ترین پایین Ordinaryباالترین، و Honours - First  مدرك  که  است  بدیهی
Courseتحصیل  هاي سال  بین  کارورزي  سال  یا یک  ماه  دو شش  صورت  به  معموالً  دارد که  همراه  را به  در کارخانه  شده  تتحصیل، کار نظار  سال  بر سه  ، عالوه  

 .آورد می  را فراهم  بیشتري  اشتغال  دارد و امکان  اي و حرفه  یا کاربردي  عملی  جنبه  دوره  این. است

Post Gradute Diploma (PGD)* هاي  دوره  بعد از گذراندن  اخذ آن  کهHD, HNC, HND دوره  این. میسر است  انگلیسکشور   هاي در دانشگاه  
 .نیز باشد Master  دوره  از سیر تحصیلی  مرحله  تواند اولین می

 Master *دوره  نمرات  به  با توجه  گیرد، بلکه نمی  صورت  امتحانی  دوره  این  براي ورود به  Bachelorشود می  ها، دانشجو پذیرفته و نظر معرف  ه، مصاحب. 

حضور   ماه  از شش  دانشجو پس  اول  در حالت (By Research).  با پژوهش -  ب (By Course) و پژوهش  درس -  الف: گردد می  ارائه  دو صورت  به  دوره  این
  اخیراً. شود می  نایل Master مدرك  دریافت  آمیز از آن، به موفقیت  از دفاع  پس  کهکند  می  را انتخاب  مدتی  کوتاه  در امتحانات، پژوهش  و موفقیت  در کالس

هر   که Modul 6-5حدود   را دارد و با انتخاب  درسی  هاي کالس  نوع  انتخاب  دانشجو حق (Modular)  نظام  در این. است  شده  نیز معرفی Modular نظام
از اکتبر هر   آن  کشد و شروع می  طول  سال  یک  معموالً  دوره  این. گیرد مد نظر قرار می  پژوهشی  انجام  شود و سپس آغاز می  واحد است، تحصیل  در حد سه  کدام
 .است  سال

دکترا   دوره  تواند همچون می  دوره  این. است  دو سال  معموالً  آن  شود و طول می  ارایه  و تنها کار پژوهشی  در کار نیست  درسی  کالس By Research در حالت
 .آغاز شود  و آوریل  در اکتبر، ژانویه

(Master of Engineering (Meng)*  این دوره با تاکید بر کار گروهی به منظور ارتقاي . سال تحصیل پس از دوره متوسطه می باشد 5یا  4شامل
را  MEng در سال هاي اول و دوم تحصیل معدل مناسب کسب نماید تا بتواند دوره در این دوره دانشجو باید. توانمندي هاي صنعتی داتشجویان ارائه می گردد

 .دریافت می نماید BEng ساله به پایان برده و مدرك 3در غیر این صورت دوره را  .ادامه دهد
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 :ساله به شرح زیر می باشد 5و  4تفاوت اصلی دوره هاي 

 
 .ساله بیشتر و عمیق تر گذرانده می شود 5در دوره به این صورت که : تعداد واحدهاي گذرانده شده 5-1
که مشابه گزارش کار آزمایشگاهی است توسط دانشجو ارائه می  Disertation ساله پایان نامه ارائه نمی شود و فقط یک 4در دوره : نوع پروژه انجام شده 5-2

به عنوان پروژه فارغ التحصیلی کار می کنند که در نهایت منجر به ارائه یک  ساله دانشجویان حدود یک سال در صنعت بر روي یک پروژه 5شود ولی در دوره 
 .پایان نامه می گردد

M.Phil* دکترا  دوره  مرحله  اولین  دوره  این (Ph.D) هاي نیز بعد از دوره  مستقل  صورت  است، اما به Bachelor  یا Master ها و  از دانشگاه  در بعضی
 .شود می  ها ارائه رشته

 PhD* این  متوسط  مدت .شود  ارایه  علوم  هاي از رشته  در یکی  جدیدي  کشف، یا موضوع  باید مجهولی  پژوهش  و در این  است  با پژوهش  منحصراً  این دوره  
 .شود می  یا سمینار نیز ارائه  دانشجو چند درس  نظري  توان  باال بردن  موارد براي  و در بعضی  است  سال  سه  دوره

  داشته  مطلوبی  کامالً  علمی  وضعیت  بایستی  صورت  در این  است، که  نیز ممکن Bachelorاز دوره   پس  مستقیماً .Ph.D اخذ مدرك  انگلیس  تحصیلی  در نظام
 .باشد

قابل بررسی و ارزشیابی  Master اشتن مدركصرفاً در صورت د) باشد 2010چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول سپتامبر  ph.D (مدرك دوره: تبصره
 .است

  تحصیلی  مدارك  ارزشیابی  نحوه

  د بعد از دیپلمشو نمی Bachelor اخذ مدرك  منجر به  که  تحصیل  سال 3یا  2با   مدارك  و کلیه BTEC Higher, HD, HNC, HND مدارك -1
 .شود می  ارزشیابی "کاردانی"دبیرستان، 

 Foundation Course یا GCSE درس 4  داشتن( ورودي  شرط  به  با توجه  هنري  هاي و دیگر دیپلم  Diploma in Art & Design مدرك: تبصره
 .شود می  ارزشیابی  مربوط  در رشته "کاردانی"ساله،   سه  تحصیل  مدت  و طول) یکساله

  ارزشیابی "کارشناسی"در مجموع،  Post Gradute Diploma (PGD)یا   تحصیل  یک سال  Diploma همراه  به  در بند یک  ذکر شده  مدارك -2
 .شود می

 .شود صدور صادر می  صحت  فقط  بعد از کارشناسی PGD مدرك -3

 .ارزشیابی می شود "کارشناسی"تان یا مدارك پیش دانشگاهی ایران و یا معادل آن ساله دبیرس 12چهارساله تمام وقت با ارائه دیپلم  MEng مدارك -4

 .ارزشیابی می شود "کارشناسی ارشد"ساله دبیرستان یا مدارك پیش دانشگاهی ایران و یا معادل آن  12پنج ساله تمام وقت با ارائه دیپلم  MEng مدارك -5

 .شود می  ارزشیابی "ارشد  کارشناسی"رشناسی، کا  داشتن  با شرط Master By Course مدارك -6

 .شود می  ارزشیابی "ارشد  کارشناسی"کارشناسی،   داشتن  با شرط Master By Research مدرك -7

ارائه بعد از دوره کارشناسی و ) پژوهش(بعد از دوره کارشناسی ارشد و یا دو سال تحصیل ) پژوهش(در صورت انجام یک سال تحصیل  M.Phil مدارك -8
 .پایان نامه به ماخذ کارشناسی ارشد قابل بررسی و ارزشیابی می باشد
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باید صرفا براي همین دوره و مستقل از    نباید به صورت همزمان با دوره هاي دیگر طی شده باشد و پروژه انجام شده براي دوره مذکور M.Phil دوره: تبصره
 .سایر دوره ها باشد

 .شود می  ارزشیابی "ارشد  کارشناسی"در معماري،   آن  یا معادل  B.A بعد از  تحصیل  با دو سال  Architecture Diploma مدرك -9

 .شود می  ارزشیابی "دکترا"ارشد،   کارشناسی  مدرك  داشتن  با شرط  Ph.D مدارك -10

باشد،   اخذ شده  (Bachelor) کارشناسی  مدرك  از دریافت  و پس  (Master)ارشد  کارشناسی  در مقطع  تحصیل  دکترا بدون  مدارك  که  در صورتی: 1تبصره  
 .شود است قید می  شده  انجام  کارشناسی  دوره  از اتمام  پس  تحصیالت  این"  جمله  ارزشنامه  در ذیل

چنانچه تاریخ (کارشناسی اخذ شده باشد که بدون گذراندن دوره کارشناسی ارشد و پس از اتمام دوره  انگلیسمدارك تحصیلی مقطع دکتري کشور : 2تبصره 
 .قابل بررسی و ارزشیابی نیست و صرفاً در صورت داشتن کارشناسی ارشد قابل بررسی و ارزشیابی است) باشد 2010شروع به تحصیل بعد از اول سپتامبر 

 .شود نمی  ها ارزشیابی از رشته  امکد  باشد در هیچ  اخذ شده) آکادمیک(دانشگاهی   تحصیل  بدون  که  اي حرفه  مدارك: 3تبصره  

  و ارائه  دبیرستان  دیپلم  داشتن  با شرط   )غیر فنی  هاي رشته(  کارشناسی (Bachelor)  در دوره  فقط (Open University) انگلیسآزاد   دانشگاه  مدارك -11
 .شود ذکر می) حضوري  نیمه(عبارت   و در ارزشنامه  است  شیابیارز  نور قابل  پیام  سالیانه، همتراز دانشگاه  حضوري  در جلسات  شرکت  گواهی

 ایران جمهوري اسالمی از نظر وزارت علوم  انگلیسدانشگاه هاي تقسیم بندي 

 )ممتاز(  یک  ، گروهانگلیس  عالی  ها و مراکز آموزش دانشگاه) الف

1. University of Oxford 
2. University of Cambridge 
3. University of London 
4. London School of Economics and Political Science 
5. Imperial College of Science 
6. University College London 
7. University of Bath 
8. University of Warwick 
9. Lancaster University 

10. University of York 
11. University of Essex 
12. University of Sussex 
13. University of Edinburgh 
14. University of Bristol 
15. Cardiff University of Wales 
16. University of St Andrews 
17. Cranfield University 
18. University of Durham 
19. University of Sheffield 
20. University of Southampton 
21. Royal Holloway, University of London 
22. Kings College London 
23. University of Manchester 
24. University of Birmingham 
25. University of Leeds 
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26. Goldsmiths College 
27. Royal Veterinary College 
28. University of East Anglia 
29. University of Surrey 
30. University of Nottingham 
31. Loughborough University 
32. Birkbeck College 
33. University of Reading 
34. University of Glasgow 
35. Heriot - Watt University 
36. Aston University 
37. University of Liverpool 
38. University of Salford 
39. Newcastle University 
40. University of Stirling 
41. University of Leicester 
42. Queen Mary and Westfield College 
43. University of Dundee 
44. University of Strathclyde 
45. University of Exeter 
46. University of Wales, Swansea 
47. The Queens University of Belfast 
48. University of Bradford 
49. University College of North Wales, Bangor 
50. University of Kent at Canterbury 
51. Keele University 
52. Brunel University 
53. University of Aberdeen 
54. University of Ulster 
55. University of Hull 
56. University of Wales, Aberystwyth 
57. City University 
58. School of Oriental and African Studies, University of london 

 

 )خوب(  دو  ، گروهانگلیس  عالی  ها و مراکز آموزش دانشگاه) ب

تنها  (.Ph.D) دکترا  شود در دوره می  یهشوند، اما توص می  دو نیز ارزشیابی  گروه  هاي از دانشگاه (Ph.D. , Master , Bachelor , HND)  اخذ شده  مدارك
 ).شود  داده  تحصیل  ادامه ممتاز(  یک  گروه  هاي در دانشگاه

1. Sheffield Hallam University 
2. University of Wales, Lampeter 
3. University of Westminster 
4. Nottingham Trent University 
5. University of Greenwich 
6. University of Hertfordshire 
7. South Bank University 
8. University of Portsmouth 
9. University of Plymouth 
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10. Napier University 
11. University of Brighton 
12. Oxford Brookes University 
13. University of the West of England, Bristol 
14. Manchester Metropolitan Universityv 
15. University of Sunderland 
16. Robert Gordon University 
17. Liverpool John Moores University 
18. University of Glamorgan 
19. University of East London 
20. London Metropolitan University 
21. Thames Valley University 
22. Middlesex University 
23. University of Northumbria at Newcastle 
24. De Montfort University 
25. Glasgow Caledonian University 
26. University of Lincolnshire and Humberside 
27. Leeds Metropolitan University 
28. University of Central Lancashire 
29. University of Huddersfield 
30. Kingston University 
31. Coventry University 
32. Staffordshire University 
33. University of Derby 
34. University of the West of Scotland 
35. Anglia Ruskin University 
36. University of Bolton 
37. Bournemouth University 
38. University of Abertay Dundee 
39. Birmingham CityUniversity 
40. University of Wolverhampton 
41. University of Teesside 
42. University of Bedfordshire 
43. University of Wales Institute, Cardiff 
44. University of Lincoln 
45. University of the Arts London  
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 انگلستان کشور مکان دیدنیا

 (The Royal Parks) مجموعه پارك هاي رویال .1

رك پا 8این پارك از مجموعه . رویال پارك توسط وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش به عنوان یکی از بهترین مکان ها براي برگزاري المپیک لندن در نظر گرفته شد
 .سرسبزي، گل هاي زیبا و درختان در هم تنیده از زیبایی هاي این پارك است. هکتار ساخته شده است 1976به وسعت 

  

 

 (Buckingham Palace) کاخ باکینگهام .2

انوادهی سلطنتی به ، وقتی که خ1837سال . است ساخته شده دوك باکینگهامبراي  1705این کاخ در سال  (Westminster) واقع در شهر وست منیستر
زیادي قدیمی شده، اینجا را به عنوان محل اقامت انتخاب کردند و از آن موقع تا به حال، این کاخ محل برگزاري مراسم  کاخ سنتجیمزاین نتیجه رسیدند که 

هاي  اصطبلي  ، مجموعهگالري ملکهد، مثل ، بخشهاي مختلفی دارد که توریستها از آن بازدید میکننکاخ باکینگهام .رسمی و تشریفاتی دربار بریتانیاست
 ...و سلطنتی

صبح انجام میشود، یکی از مراسم  11:30که در تابستانها هر روز و زمستانها هر دو روز یکبار در ساعت  کاخ باکینگهاممراسم تعویض نگهبانها در حیاط جلویی 
 .تشریفاتی انگلیسی است که تماشایش بین توریستها محبوبیت زیادي دارد
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 Madame Tussauds موزه .3

Madame Tussauds موزه اي جالب که در آن چهرهاي مومی از افراد مشهور جهان قرار داده شده است. 

  

 

 Spitalfields بازار قدیمی .4

جالب است بدانید . ومیت یافت می شودبازاري که در آن انواع غذاها، لباس ها، وسایل مربوط به همه نوع نژاد و ق. یکی از جالب ترین مکان هاي توریستی لندن
 .بدستور شاه چارلز اول و به عنوان فروشگاه گوشت ساخته شد 1630که این بازار در سال 
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 Chessington دنیاي شگفتی .5

 )و بزرگ تر ها(یک پارك بازي فوق العاده براي بچه ها 

  

 

 (Leicester Square) میدان لیستر .6
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 (Tower of London) برج لندن .7

، بر روي ویلیام فاتحاست که ابتدا توسط  رود تیمزو شمال  لندنهاي تاریخی در مرکز ه قلع. یکی از شاهکارهاي معماري تاریخی لندن محسوب می شود
  .ش کردندمیالدي، کامل 1216-1272، هنري سومهاي دژي رومی ساخته شده و در دوران حکومت  ویرانه

بد نیست اشاره کنیم  .پشت دیوارهایش آنقدري اعدام و شکنجه و قتل پنهان شده که هیبت برج، بسیاري را میترساند. ینی دارد، تاریخ سیاه و خونبرج لندن
و  هنري ششم، آن بولین، لیدي جین گري ي روح اند و روایتهاي مختلفی از مشاهده که داستانهاي زیادي در مورد گردش ارواح دور و بر این برج ساخته

  .اند گفته توماس بکت
 

  

 

 (Science Museum of London) موزه علوم لندن .8
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 (Energy London Eye) چرخ و فلک انرژي چشم لندن .9

 متر ارتفاع، بزرگترین چرخ و فلک دنیا و یکی از جاذبه 135این چرخ و فلک با . افتتاح شد 1999نام دارد، در دسامبر  چشم لندنچرخ و فلک عظیمی که 
سانتیمتر در ثانیه حرکت میکند و هر دور سوار  26ي چهل کیلومتري دیده میشود؛ با سرعت  است؛ اگر هوا صاف باشد، از فاصله لندنتی اصلی هاي توریس

 .ساعت طول میکشد شدن بر آن نیم
  

 

  

 

 (Natural History Museum of London) موزه تاریخ طبیعی لندن .10
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 تاالر شهر لندن.  11

این تاالر در درجه نخست فضاي استقرار انجمن ها و شوراهاي شهر و سپس مرکزي براي . مکانی است براي کلیه امور اجتماعی شهر (city hall) تاالر شهر یا
مشارکت آوري شهروندان و ترغیب آنها براي همنقش این فضا در دنیا گرد. گردهم آیی هاي عمومی و ارتباط و تعامل میان مردم در عرصه مسائل شهري است

 . اي از دموکراسی استتاالر شهر متعلق به همه مردم شهر است و نماد معمارانه. در امور شهري است

 

  (Borough Market )ازار بارو یا بارو مارکت به انگلیسیب. 12
 1756شکل کنونی این بازار در سال .یکی از قدیمی ترین بازارهاي لندن و همچنین قدیمی ترین بازار عرضه محصوالت کشاورزي است که همچنان فعال است 

 .گشایش یافت
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  (Big Ben) برج ساعت بیگ بن به انگلیسی .13

 .روف ترین برج ساعت جهان است که در شهر لندن واقع استترین و مع بزرگ

 .شود ، شناخته می"برج سنت استفان کاخ وست منیستر"برج ساعت بیگ بن، در بریتانیا، رسمأ به نام 

در واقع، . شهرت جهانی داردبرج ساعت کاخ وست منیستر که در ضلع شمال شرقی ساختمان پارلمان بریتانیا قرار دارد، به نام برج بیگ بن یا ساعت بیگ بن، 
 .آید بیگ بن، نام زنگ بزرگ سیزده تنی است که در داخل برج قرار دارد و سر هر ساعت هم به صدا در می

 .متر از سطح زمین ارتفاع دارد 55ساعت این برج که داراي چهار جهت است، . متر ارتفاع دارد 93.3برج ساعت بیگ بن لندن، از سطح زمین، 

  

   (Westminster Abbey) مینستر به انگلیسی ي وستکلیسا .14

گذاري، ازدواج و تدفین شاهان و  کلیسایی تاریخی در مرکز شهر لندن است که عمدتاً به سبک معماري گوتیک ساخته شده و مکان سنتی مراسم تاج
 .شهبانوهاي بریتانیایی است

  



  نژاد نفریدو رضا:  تنظیم و گردآوريفهرست                                                                                                  ستانهمه چیز در مورد کشور انگل
 

 است ممنوعکتاب این تغییر در محتواي  گونهره 33

 

  ي شرلوك هلمز موزه :15

دکتر ، شرلوك هلمزیعنی  سر آرتور کانندایلی از معروفترین آدرسهاي جهان و محل زندگی محبوبترین قهرمانانِ یک 212ي  ، شمارهبیکرلندن؛ خیابان 
 .است شرلوك هلمزي  محل موزه 1990این آدرس از سال  .خانم هادسنو واتسون 

دستور داد تا  لندنصاحب موزه هم هستند، شهردار  است، اما به درخواست انجمن هوادارن شرلوك هلمز که 238جالب است بدانید پالك واقعی این خانه 
 .تغییر کند 212ي ویکتوریایی به  پالك این خانه

با وسایل معروفش  شرلوك هلمزي اول میتوانید آپارتمان  در طبقه. طراحی و چیده شده است شرلوك هلمزداخل ساختمان بر اساس جزییات داستانهاي 
. باز روي میز تحریر قرار گرفته ، نیمهواتسوني دوم است و دفتر خاطرات  طبقه خانم هادسنو  دکتر واتسوناتاقهاي  .را ببینید) ویولن، پیپ، کاله، عینک(

این موزه آنقدر واقعی طراحی شده که ممکن است براي لحظاتی فراموش . هاي مومی شخصیتها برقرار است ي سوم هم نمایشگاهی دائمی از مجسمه در طبقه
  .اید ختگی شخصیتهاي خیالی وارد شدهي سا کنید به خانه

  
 
   گالري ملی :16

 
نقاشی اروپاي غربی که در این  2300بیش از . ي هنري انگلستان است و بیش از چهار میلیون نفر ساالنه از آن دیدن میکنند ، مهمترین مجموعهگالري ملی

  .میالدیاند 1900تا  1250گالري به نمایش درآمده، مربوط به سالهاي 

   .اشاره کرد گلهاي آفتابگردان ونگوگو  بوتیچلیاثر  ونوس و مارس، ویلیام ترنراثر  تمرر جنگجومهمترین تابلوهاي این مجموعه، میتوان به از 
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  ي بریتانیا موزه :17

هایی دیدنی  ی افتتاح شده و مجموعههاي قدیم ، با یک کلکسیون از دستنوشته1749هاي دنیاست که در سال  یکی از قدیمیترین، بزرگترین و پربارترین موزه
   .براي بازدید از این موزه باید وقت زیادي بگذارید و بد نیست با تورهاي راهنما همراه شوید. از دوران باستان دارد

 

  
  کلیساي جامع سنت پل :18

کلیساي سنت متر ارتفاع، بعد از  113نبد زیباي آن با گ. ساخته شده 1710تا  1675است، بین سالهاي  انگلستاناین کلیسا که پرطرفدارترین مکان مذهبی 
مراسم خاص و پراهمیت ملی در این کلیسا برگزار میشود؛ مثالً مراسم ترحیم ویسنتون چرچیل، عروسی پرنس چارلز و . ، بلندترین گنبد جهان استرمدر  پیتر

 ...لیدي دایانا، جشن هشتادمین سالگرد تولد ملکه الیزابت و

ي سی و  فاصلهاز در قسمتی از این کلیسا، اگر کنار یک دیوار آرام حرف بزنید، صداي شما کنار دیوار مقابل در : استاتاق نجوا یهاي این کلیسا، یکی از شگفت
   .دو متري شنیده میشود
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  طاق مرمر :19

این بنا را . واقع شده است پارك لین و آکسفوردیابان ، تقاطع خلندن، یک بناي مرمرین سفیدرنگ است که وسط یکی از پرترددترین خیابانهاي طاق مرمر
در زمانهاي قدیم، فقط افراد خاصی از جمله اعضاي خاندان سلطنتی حق عبور از زیر . طراحی کرد 1828، در سال 1835-1752، آرشیتکت انگلیسی جان نش

  .این طاق را داشتند

  

 گرینویچ :20

برخالف ! النهار مبدأ از اینجا میگذرد، میشود گفت که هم اول دنیاست و هم آخر دنیا از آنجا که نصف. است لندن، بخشی از جنوب ي گرینویچ دهکده
تمام معماران بزرگ عصر . توانسته خودش و معماري قدرتمندش را حفظ کند) خوانده میشود گرینیچکه ( گرینویچآنها را بلعیده،  لندنهاي دیگر که  دهکده

ثبت  میراث جهانی یونسکوالعاده، جزو  جالب است بدانید که این مجموعه ساختمانهاي فوق. اند ن منطقه به جا گذاشتهروشنگري، اثري از خود در ای
  .شدهاند
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   انگلستان کشور ویزاياطالعات 

 

  .و شرایط و سختی هاي خاص خودش را دارد این کشور قوانین زیادي براي دادن ویزا به ایرانیان دارد
به دسته هاي زیر تقسیم می  انگلیس، ویزاهاي  point-based systemموسوم به  انگلیسبطور کلی در سیستم جدید ویزاهاي کشور 

  :شوند 

  :دسته اصلی تقسیم می شود 3که به  Tier 1 ویزاي 1

1-1)investor  انگلیسسرمایه گذاري در( 

 انگلیسهزار پوند آن در یکی از موسسات یا شرکت هاي سهامی  750به این که شکل است که شما می بایست یک میلیون پوند که  انگلیساري در سرمایه گذ
را در  اوقات خود %50همچنین می بایست . هزار پوند آن در هر زمینه اي که خود شما خواستار آن هستید نقدینگی داشته باشد 50سرمایه گذاري شده است و 

 .سپري کنید انگلیسکشور 

 .سفر کنند انگلیسمی توانند بواسطه ویزاي شما به ) …فرزند،همسر و ( این نوع ویزاهیچ نیازي به داشتن مدارك دانشگاهی نداشته و همه متعلقات شما 

اقدام نمایید و  انگلیسآن می توانید براي اقامت دایم در داده می شود و بعد از  انگلیستوسط دولت ) سال تمدید آن  2و ( سال در ابتدا  3این ویزا به مدت 
 .را در همه مواد کسب کنید 6٫5نمره  IELTSهمچنین براي دریافت ویزا سرمایه گذاري می بایست در آزمون 

و شما قادر هستید براي ) …شی و خدمات پزشکی و آموز: از قبیل ( با داشتن این ویزا تمامی حقوق و مزایاي شما همانند یک شهروند انگلیسی خواهد بود 
 .اقامت دایم در انگستان تمامی شرایط را احراز کنید

2-1entre prenear :  است انگلیسیعنی ویزایی براي تاسیس شرکت در 

ضاي شما و و پر کردن فرم تقاself assessment points calculatorبوسیله  انگلیسنحوه ارزیابی صالحیت متقاضیان گرفتن این ویزا در کشور 
 .اطالعات شخصی شما صورت می گیرد
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در یکی از شرکت هاي تحت نظارت  انگلیسهزار پوند را براي شروع یک فعالیت اقتصادي در  200می بایست  انگلیسبراي گرفتن این ویزاي کشور 
(financial service authority)FSA وافزایش دهد انگلیسبه  مهاجرتشانس شما را در امتیاز  10دانستن زبان انگلیسی می تواند تا . در گردش باشد .

 )در این قسمت مورد نیاز استIELTS آزمون 6٫5کسب نمره ( 

 از طریق این ویزا ضروري است انگلیسبه کشور  مهاجرتعوامل دیگري نیز در گرفتن امتیاز مورد نیاز جهت 

3-1 (post-study work 

  .اجباري است Tier 4 و یا بودن تحت ویزاي انگلیسسابقه گرفتن مدرك تحصیلی از  انگلیس که براي گرفتن این ویزا جهت ورود و اقامت به

 مهارت شغلی) skiled worker(نوع ویزا : TIER 2ویزاي ) 2

همچنین شرکت .میستداشتن پیشنهاد کاري از یک موسسه یا شرکت انگلیسی براي کارهاي کوتاه یا بلند مدت در این دوره الزا انگلیسبراي دریافت این ویزاي 
این دسته همچنین شامل رهبران مذهبی و . می توانند براي کارمندان خود تحت این پوشش ویزاي کاري دریافت کنند انگلیسهاي چند ملیتی واقع در 

  .اقدام کنند انگلیسکه می توانند براي اقامت در .ورزشکاران حرفه اي نیز می باشد

پوند براي درخواست کننده  800000نیاز دارید که این مقدار برابر انگلیستامین کننده منابع مالی در ضمن اقامت شما در در این ویزا شما به یک اسپانسر یا 
 .روز قبل از درخواست در حسابی قرار بگیرد 90پوند دیگر براي هر یک از همراهان وي می باشد که باید  5300ویزا و 

ساعت  30امتیاز شما را پوشش می دهد و حداقل ساعت کاري  50است که تا  انگلیسط به پیشنهاد شغلی شما در مربو انگلیسبیشتر امتیازات ویزاي کاري در 
 .در هفته است

 .موثر می باشد انگلیسجهت اقامت در TIER 2 درآمد آینده شما و مدارك تحصیلی و مدارك زبان انگلیسی نیز در گرفتن ویزاي

 .به صورت موقت می باشد انگلیسکاري به  مهاجرتو عالقه مندان به  مربوط به کارهاي موقت Tier 3 ویزاي 3

 :انگلیسویزاي دانشجویی  :Tier 4 ویزاي 4

 .تقسیم می شود )17تا  4از (CHILD و) 17باالي ( GENERALدسته دانش آموزان 2که به 

 ی باشدم انگلیسشرط اولیه گرفتن این ویزا داشتن پذیرش از یک دانشگاه یا موسسه آموزشی در 

اختصاص داده شده است که شخص یا یک  انگلیسامتیاز مربوط به داشتن یک اسپانسر جهت پرداخت پرداخت هزینه هاي هتل در  10در ویزا دانشجویی 
 .نماید انگلیسبورسیه از دانشگاههاي 

 گرفتن نمره مناسب در آزمون.بستگی دارد انگلیسر امتیاز این ویزا به نوع پذیرش دانشجویی یا دانش آموزي شما از یک موسسه آموزشی د 30همچنین 
IELTS ساله داده می شود 3ماه می باشد و فقط به مقاطع دکترا و یا دندان پزشکان ویزاي  18تا  6مدت این ویزاها از . نیز در این ویزا کامالٌ موثر است.  

5 (Tier 5  انگلیسویزاي موقت کاري جهت کار در 

   .به صورت موقت و طی یک دوره کوتاه می باشد انگلیسر مربوط به متقاضیان کار د
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 انگلیسویزاي تحصیلی 

  .قابل از اقدام جهت اخذ ویزاي تحصیلی الزامی استCAS داشتن نامه انگلیستحصیلی در کشور  مهاجرتدر گرفتن ویزا جهت 

 .هستید انگلیستحصیلی به  مهاجرت ماه قادر به اقدام جهت 6ماه اعتبار دارند و شما فقط در این  6این نامه ها صرفا 

 .ضروري می باشد انگلیسبصورت ماهانه نیز در مهاجرت تحصیلی به  انگلیسبه عالوه داشتن هزینه هاي کافی جهت زندگی در 

 .سال شامل این ویزاي تحصیلی می باشند 17تا  4الزم به ذکر است افراد از 

CAS صادر شوند تا اقدام براي گرفتن ویزا تحصیلی با مشکل روبرو نشود انگلیسدر ها می بایست از کالج ها و دانشگاه هاي معتبر. 

همسر، (پوند به ازاي هر یک از متعلقات  600پوند و  800در مورد استطاعت مالی جهت گرفتن ویزاي تحصیلی، فرد متقاضی می بایست ماهانه قادر به پرداخت 
 .باشد) …فرزند، 

سال قابل  3تا  انگلیسماه می باشد و فقط براي پزشکان و دندانپزشکان مدت اقامت در  16ماه تا  6ي ویزاي تحصیلی از به وسیله  انگلیسمدت اقامت در 
 .تمدید است

 20در این شرایط هفته اي  انگلیساجازه کار در . الزم به ذکر است در صورت داشتن پذیرش تحصیلی از این کشور می توانید به صورت پاره وقت کار کنید
 .اعت می باشدس

ماه داشته باشد شما می توانید همسر و فرزندان خود را به همراه داشته باشید در غیر این صورت همراهی  6در صورتی که ویزاي تحصیلی شما مدتی بیشتر از 
   .مقدور نمی باشد انگلیسخانواده ي فرد جهت اقامت در 

 انگلیساقامت در 

درخواست اقامت شما در .اقدام کنید انگلیسزندگی کردید می توانید براي اجازه ي اقامت در  انگلیسدر ) سال 5ا ت 2بین (پس از اینکه شما طی مدت مشخص 
  :،بستگی به ویزاي فعلی شما دارد که براي سه دسته از افراد امکان پذیر استانگلیس

 .مشغول به کار هستند انگلیسافرادي که در 
 .زوج ها و اعضاي خانواده

 .پناهنده ها

سرمایه گذاري کرده اند،یا افرادي که شغلی را  انگلیساقدام کنند،شامل افرادي می شوند که در  انگلیسفرادي که در دسته ي اول می توانند براي اقامت در ا
 .می باشد) سال 5تا  3معموالً بین (شروع کرده اند و مدت مشخص از شروع فعالیت آن ها می گذرد 

اقدام کنند نیز می  انگلیسمی خواهند براي اقامت در  انگلیسمی گیرند به سبب داشتن یکی از اعضاي خانواده ي خود در افرادي که در دسته ي دوم جا 
 .شوند انگلیس،با اطمینان خاطر وارد سفارت  انگلیستوانند با بهره گیري از مشاوره هاي متخصصین مهاجرت 

 از طریق سرمایه گذاري انگلیساقامت 

 ، مختص به افرادي است که معادل یک میلیون پوند نقدینگی در کشور خود دارند و می توانند با انتقال آن به خاك انگستان اقامت این کشوراخذ این نوع اقامت
  .را اخذ نمایند
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ذخیره نماید و در ازاي آن  گلیسانهزار پوند از این دارایی را پنج سال بدون اجازه برداشت در یکی از بانکها و یا موسسات مالی  750متقاضی می بایست، مبلغ 
  .هزار پوند بقیه به خرید ملک یا راه اندازي فعالیت تجاري بپردازند 250همچنین می توانند با . اقامت پنج ساله دریافت نماید

  .اقدام نمایند انگلیسساله متقاضیان می توانند براي اخذ پاسپورت  5در نهایت بعد از این دوره 

 نگلستانا کشور ویزاي توریستی

 

  

U K Visa  خواهند به این کشور سفر کنند گیرد که با هدف گردش و تفریح یا دیدار با خانواده می به افرادي تعلق می انگلیسویزاي توریستی کشور. 
ه صورت آنالین در وبسایت را الزم است که ب انگلیسفرم تقاضاي ویزاي  .اولین مرحله براي درخواست روادید هر کشوري، تکمیل فرم تقاضاي روادید است

ي تعیین وقت مالقات، به طور خودکار به نشانی اینترنتی که در زمان تکمیل فرم  بعد از انجام مراحل آنالین ، در مورد نحوه. گري تکمیل نمایید اینترنتی کنسول
 .گردد اید، وقت مالقات تعیین شده ارسال می وارد کرده

فراموش نکنید فقط متقاضی . نگاري ضروري است ي ویزا و انجام انگشت ر متقاضی جهت تسلیم مدارك، پرداخت هزینهشده حضو در زمان مالقات تعیین: توجه
 .ي گذرنامه در وقت تعیین شده پذیرفته خواهد شد روادید با نام و شماره

باید در زمان مالقات تحویل سفارت بریتانیا کنید  -اید پ کردهکه به صورت آنالین تکمیل نموده و چا –مدارك موردنیاز مدارکی که عالوه بر فرم تقاضاي روادید 
 .ي رسمی انگلیسی رسیده باشند و از تمامی مدارك یک نسخه کپی در پرونده موجود باشد ي مدارك فارسی باید به ترجمه به شرح زیر است؛ کلیه

 شناسنامه ایرانی :1

 گذرنامه :2
 .ي اعتبار ویزاي درخواستی باشد یشتر از تاریخ خاتمهاعتبار گذرنامه باید حداقل دو ماه ب: توجه 

 .ها مهر روادید خورده، تهیه کنید طور صفحاتی که در آن کپی را تنها از صفحات یک تا پنج گذرنامه و همین

 :کننده شخصی ي مدارك پشتیبانی کلیه :3
 .مدت و بلندمدت بانکی هاي کوتاه ي سپرده انداز و کلیه هاي پس هاي بانکی، دفترچه حساب مانند اسناد مالکیت، مدارك مربوط به اشتغال، صورت

 :میزبان  کننده مدارك پشتبانی :4
نامه باشد، الزم است  ي دعوت وضعیت مالی و وضعیت مهاجرت فرستنده  دهندي نامه دارید، مدارکی را که نشان در صورتی که براي سفر به کشور انگلیس دعوت

 .شته باشیدکه در زمان مالقات همراه دا

بعد از صدور ویزا، مدارك . دهند ها نزد بخش روادید سفارت خواهد ماند و بابت آن به شما رسید تحویل می آن  ي شما به همراه کپی اصل مدارك و گذرنامه
ریزي تاریخ  راین این مساله را هنگام برنامهبناب. روز کاري به طول انجامد 20بررسی مدارك به منظور صدور ویزا ممکن است تا . گردانند اصلی را به متقاضی برمی

 .سفر به خاطر داشته باشید
 .فرم تقاضاي روادید باید براي هر کدام از متقاضیان به صورت جداگانه تکمیل شود: توجه
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عالوه بر رد درخواست شما، براي  در صورتی که اطالعات یا مدارك جعلی تحویل بخش روادید سفارت بریتانیا در تهران نمایید، مسئولین سفارت اجازه دارند
  .جلوگیري به عمل آورند انگلیسهاي شما براي هر گونه روادید  مدت ده سال از تمامی درخواست

 :انگلیسانواع ویزاهاي توریستی کشور 

دارندگان  .را دارند صادر می گردد لیسانگاین نوع ویزا در مدت زمان معین و براي متقاضیانی که جهت گردش و یا تفریح قصد سفر به کشور : ویزاي توریستی 
 .را ندارند انگلیساین نوع ویزا اجازه اقامت براي همیشه یا اجازه کار در کشور 

را دارند  انگلیساین نوع ویزا در مدت زمان معین و براي متقاضیانی که جهت دیدن افراد فامیل و بستگان خود قصد سفر به کشور : ویزاي توریستی خانوادگی 
 .را ندارند انگلیسدارندگان این نوع ویزا اجازه اقامت براي همیشه یا اجازه کار در کشور . می گردد صادر

را  انگلیساین نوع ویزا در مدت زمان معین و براي متقاضیانی که جهت بازدید از یک نمایشگاه یا کنفرانس کاري قصد سفر به کشور : ویزاي توریستی کاري 
 .را ندارند انگلیسندگان این نوع ویزا اجازه اقامت براي همیشه یا اجازه کار در کشور دار. دارند صادر می گردد

این نوع ویزا در مدت زمان معین و براي متقاضیانی که جهت مراجعه به یک بیمارستان تخصصی یا یک کلینیک تخصصی قصد سفر : ویزاي توریستی پزشکی 
 .را ندارند انگلیسگان این نوع ویزا اجازه اقامت براي همیشه یا اجازه کار در کشور دارند. را دارند صادر می گردد انگلیسبه کشور 

 در مورد لندن همه چیز

ترین  ترین و پرجمعیت این شهر همچنین بزرگ. باشد و پادشاهی متحد بریتانیاي کبیر و ایرلند شمالی می انگلیسپایتخت  (London ): لندن به انگلیسی
مرکز این شهر، باستانی است و به عنوان یکی از شهرهاي تاریخی جهان . و بزرگترین ناحیه شهري از نظر مساحت در اروپا نیز هستشهر در پادشاهی متحده 

لندن در قرون وسطی، شهري کوچک و محدود به چند محله بوده است، ولی از چند قرن گذشته، به دلیل مراجعات فراوان به آن،  .گردد محسوب می
آید و ساختار اداري بسیار  به شمار می انگلیسترین شهر  امروزه این شهر به عنوان مهم. شده و به شهري بسیار بزرگ تبدیل شده است گرداگردش ساخته

  .همچنین شهردار لندن به عنوان شهردار نمونه انتخاب شده است. اي دارد گسترده

 .ه شهر را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم کرده استآلود است ک تیره و مه تیمز ي ، رودخانهلندنویژگی جغرافیایی اصلی 
احاطه شده ...) و مورگیت، نیوگیت( اي با وسعت حدود یک مایل مربع که با رودخانه و دروازههایی قدیمی شهر قدیم لندن، مرکز تجاري شهر است؛ منطقه

است و مدتها مرکز دولت  لندني  ودوگانه میرسد که یکی از بخشهاي سی وستمینسترسمت غرب این منطقه، که امروزه مرکز لندن به شمار میرود، به . است
هاي زیادي وجود داشت که زمانی براي خودشان عظمتی داشتند، اما االن لندن آنها را بلعیده  دور و بر بخش مرکزي، سابقاً دهکده. و سلطنت به شمار میرفت

 .است
یعنی شرق  EC .حروف، جهت مسیر را نسبت به مرکز لندن نشان میدهند. ستی منطقه استفاده میکنندلندنیها معموالً وقتی میخواهند آدرس بدهند، از کدپ

  ...یعنی غرب و Wمرکز، 

بوده،  تیمز تصور این که این شهر بزرگ، مدرن، زیبا و شلوغ، روزي دهکدهی کوچکی در کنار رود. یکی از دیدنیترین شهرهاي جهانو شهر بینظیرهاست؛ لندن
ي کوچک، به تدریج و طی سالها رشد کرد و تبدیل شد به  این دهکده. ؛ اما حقیقت این است که لندن، دو هزار سال پیش، چنین وضعیتی داشتراحت نیست

  .تبدیل شدهتل  کالنشهري پر از
ت، آب و هواي نسبتاً معتدلی دارد و شهر، نزدیک اقیانوس اس. معروف است به داشتن هواي بارانی و خاکستري؛ اما آنقدري که میگویند هم بد نیست لندن

ب معروف لندن را هم خیلی زیاد سرد یا گرم نمیشود؛ اما تابستان براي سفر مناسبتر است، هم آب و هوا وضع بهتري دارد و هم میتوانید امیدوار باشید که آفتا
 .میبینید
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ها  ها پیش با کمک رومی این شهر در سال. و میلیون نفر را در خود جا داده استیکی از مراکز مهم مسکونی شهر لندن، شهر باستانی این شهر است که امروزه د
هاي صنعتی و انقالبی و  این گونه از رنسانس انگلیسی با پیشرفت. هاي بزرگ تاریخ بوده است بعد از ساخت شهر لندن، این شهر مرکز نهضت. ساخته شده است

 .احیاي زبان گوتیک همراه بوده است

 .از مراکز تجاري، مالی و فرهنگی عمده در جهان است و تأثیر فراوانی در سیاست، آموزش و پرورش، سرگرمی، رسانه ها، معماري و هنر دارد این شهر یکی

 .شدنیز در این شهر برگزار  2012بود و بازیهاي المپیک  1948و  1908لندن میزبان بازیهاي المپیک 

زبان  300تلف به این شهر، داراي تمدن، فرهنگ، دین و آداب و رسوم خاص خود هستند، به طوري که امروزه مردم شهر لندن به دلیل مهاجرت از نقاط مخ
 .شود گوناگون در این شهر تلکم می

رو، فرودگاه المللی هیث اند از فرودگاه بین المللی است که عبارت المللی در جهان است و داراي پنج فرودگاه بین هاي حمل و نقل بین این شهر یکی از قطب
 .المللی لوتن، و فرودگاه سیتی المللی استانستد، فرودگاه بین المللی گتویک، فرودگاه بین بین

 :لندن چهار مکان باستانی مهم دارد

  .اغ سلطنتیکاخ و ب) ت. (روستاي گرینویچ) پ. (برج لندن) ب. (کلیساي باستانی مارگارت) الف. (ها در منطقه وست مینستر قرار گرفته اند این مکان

  دیدنی هاي لندن

 کاخ باکینگهام
 (Tower of London) قلعه سلطنتی برج لندن

 (Tower Bridge) پل برج لندن
 میدان ترافالگار

 کانون رقص البان
 هاي مومی مادام تسو موزه مجسمه

 سینماي سه بعدي آي مکس
 کاخ آروین

 ساعت بیگ بن
 کلیساي وست مینیستر

 )سخانه مجل(کاخ وست مینیستر 
 کلیساي سنت پال

 چرخ و فلک چشم لندن
 موزه بریتانیا

 انگلیسساختمان قدیمی بانک 
 بازار بارو 
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 ورود به تمامی موزه هاي زیر رایگان می باشد: موزه ها 

  .صر جدید استهاي گسترده از ماقبل تاریخ گرفته تا ع محل نمایش مجموعه انگلیسموزه . هاي جهان یکی از مشهورترین موزه : انگلیسموزه 

 !اسکلت دایناسورها    .گیري آن موثر هستند گیري آن تا نیروهایی که هنوز در شکل داستان زمین از آغاز شکل : موزه تاریخ طبیعت

 .یش داده شده استاز موتور بخار تا یک ماکت آپولو در این موزه نما. دهد یک موزه واقعی که علوم را از قرن نوزدهم تا زمان معاصر پوشش می :موزه علوم 

هایی از نبردهاي دریایی و  را به هماره داستان انگلیساین موزه گرینویچ تاریخچه دریانوردي در . ها و آثار هنري دریایی این موزه پر از گنجینه : موزه دریایی ملی
   .نیز دریانوردان و سیاحان مشهور از جمله آدمیرال نلسون به تصویر کشیده است

این نگارخانه شامل تمامی مکاتب مهم نقاشی در  .است 1900تا  1230تابلوي نقاشی متتعلق به دوره  2300این نگارخانه داري بیش از  :نگارخانه ملی 
 .اروپاست و شاهکارهاي بسیاري از نقاشان مشهور در آن نصب شده است

تا زمان  1900العاده در بردارنده هنر معاصر از سال  این نگارخانه فوق. ده استاین موزه در یک نیروگاه برق بالاستفاده در ساحل رود تیمز واقع ش : تیت مادرن
  .حال است و شامل آثار دالی، ماتیسه و پیکاسو است

 مسجد شرق لندن 
ارند، مورد استفاده د بنگالدشی که اکثر اعضایش اصلیت بریتانیامسلمانان  ی ازشده و بیشتر توسط جمع واقع آلدگیت و وایتچپل این مسجد بین خیابانهاي

 در کنار این مسجد سنی، مرکز مسلمانان لندن قرارگرفته و این دو ساختمان در کنار هم، یکی از بزرگترین مساجد بریتانیا با گنجایش حدود. قرار میگیرد
  .نفر را تشکیل میدهند 5000

هاي آموزشی  هاي مسلمان، کالسهاي آموزشی بعد از مدرسه، برنامه ي بچهبرگزاري کالسهاي آموزش انگلیسی و کامپیوتر، کالسهاي تفریحی فوق برنامه برا
   .هایی هستند که در این مرکز برگزار میشوند از جمله برنامه... و ،برنامه هاي دینی و قرآنیي زندگی ي سالمت و بهداشت و روشهاي بهینه درباره

 مسجد مرکزي لندن 
ي  هم شناخته میشود و در شمال لندن، در محلهریجنت و مسجد پارك  آیسیسی کز فرهنگی اسالمی،این مسجد سنی با گنبد درخشان، به نامهاي مر

  .واقع شدهاست وستمینستر
این مسجد . ي نماز و یک بخش سه طبقه شامل سالن اجتماعات، کتابخانه، اتاق مطالعه و دفتر مدیریت است ساختمان اصلی مسجد شامل دو سالن براي اقامه

  .نفر را دارد 5000ل گنجایش حداق
 

 :جذابیت هاي شهر لندن

هاي  باغ   .دهد هاي پایتخت را پوشش می جریب از زمین 5000ها پارك گرینویچ است که  یکی از این پارك. در لندن وجود دارد هشت پارك سلطنتی
پارك سن جیمز بزرگترین پارك    .ده ولز در آن واقع استکنسینگتون از شهرت زیادي در بین مردم شهر برخوردار است و محوطه بازي یادبود دایانا شاهزا

 20پارك گرینویچ که    .هایی همچون روز دیگري بمیر و آخرین امتیاز در آن فیلمبرداري شده است اي پر از غاز و پلیکان است و فیلم سلطنتی دارزاي دریاچه
این پارك جزء میراث جهانی و پناهگاه گوزن، روباه، پرندگان و حیات   .ن و رودخانه تیمز دارداندازهاي زیبایی به لند دقیقه با کالج بلربیز لندن فاصله دارد چشم

  .وحش است

این مسیر براي قدم زدن     .یابد کیلومتر رودخانه تیمز از سرچشمه آن در کاتسوولدز تا لندن و تا دریا در جنوب امتداد می 315در بیشتر طول  مسیر تیمز
پس از شروع مسیر در کاتی سارك   چرا بخشی از مسیر را تا چشم لندن پیاده نرویم؟    .آل است یا مسافرت جدي یک مسیر ایده  سواري آرام، دوچرخه
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هاي جدید کنري وارف در زیر پل برج عبور کرده و وارد مرکز لندن شده و در چشم لندن در ساحل جنوبی هفت و نیم مایل دورتر سفر خود را  گرینویچ از طرح
 .رسانید ایان میبه پ

از  انگلیسها در جام برتر  همگی این تیم. از جمله آرسنال، چلسی، فولهام، تاتنهام هاتسپرز، واتفورد و وستهام است اي فوتبال تیم حرفه 13لندن داراي 
 .روند رزشگاه میآموزان کالج بلربیز اغلب براي تماشاي مسابقات فوتبال محلی به و دانش    .کنند آگوست تا می هر سال شرکت می

 :مرکز خرید

هاي لباس و  در این اماکن بهترین فروشگاه  .اگر خرید کردن را دوست دارید بهترین جاها براي خرید عبارتند از طاق مرمر، سیرك آکسفورد و کورت رود تاتنهام
باغ     .مشهور در جهان از جمله هاروي نیکوالس و هارودز است اي هاي زنجیره نایتس بریج داراي چندین بوتیک طراحی و فروشگاه  .غیره لندن را خواهید یافت

  .هاي خیابانی است هاي متعدد، جاهایی براي خوردن غذا یک بازار سر پوشیده و تفریحگاه کاونت داراي فروشگاه

اي است و  العاده هاي خرید فوق اینها تجربه    برویدبازار لندن همچون گرینویچ، کامدن یا پورتوبلو رود مارکت  70تر باشد به یکی از  براي چیزي که کمی معمول
   .رسد جات تا لباس، وسایل مختلف و غیره در آنها به فروش می هاي مختلف است که همه چیز از عتیقه داراي دکه

هاي مختلف با قیمتهاي  بزرگ و مغازه انواع فروشگاههاي. ، یکی از طوالنیترین خیابانهاي لندن و یکی از مراکز اصلی خرید در این شهر استآکسفورد خیابان
 یک فروشگاه زنجیرهاي لباس و خرده پریمارك .هم در خیابان آکسفورد واقع شده است Primark هاي خوب یکی از شعبه. متنوع در این خیابان وجود دارند

هر . ي دیگر لندن هستند که شبیه بازارهاي مکاره ههم دو منطق کمدن تاون و کاونت گاردن .ریزهاي جورواجور است با اجناس متنوع و قیمتهاي مناسب
  .هستند قیمتها در این دو منطقه هم نسبتاً ارزان. چیزي که فکرش را بکنید در این مناطق پیدا میشود

 ریجنتدر خیابان . دهاي یادگاري کوچک و این جور چیزها پیدا میشو در بیشتر خیابانهاي اصلی لندن، مغازههایی براي فروش سوغاتیهاي لندن مثل مجسمه
 .وجود دارد که بهشت کودکان است هملیزبازي بسیار بزرگ و مشهور به نام  هاي رنگارنگش، یک فروشگاه اسباب و کنار مغازه

  :تفریح

  .توانید در این شهر بیابید هر آنچه که بخواهید می   .ساعته باز است 24لندن تقریبا 

بسیاري از افرادي که به لندن    .شود در اینجا غذاهاي مختلف از سرتاسر جهان از آفریقا گرفته تا ویتنام ارائه می. صدها جا براي خوردن غذا در شهر وجود دارد
هاي اصلی از جمله هتل ریتز و  این وضعیت در هتل  .گوهاي بعد از ظهر را در مراسم خاص داشته باشند و آیند دوست دارند به شیوه دوران ویکتوریایی گفت می

 .ریج وجود دارد اما مراقب باشید هزینه این کار گران خواهد بودهتل کال

داراي شهرتی جهانی براي کارهاي جدید و  West End در Thestreland   شود  موسیقی زنده، کمدي و تئاتر در جاهاي زیادي از پایتخت ارائه می
  .موسیقی کالسیک همچون بیلی الیوت، شبهی در اپرا و مردان و عروسکهاست

 :سرگرمی

هاي سقف باز شوید و  براي بازدید از شهر به عنوان یک گردشگر سوار یکی از اتوبوس  .گنجد هاي بسیاري است که ذکر نام آنان در اینجا نمی لندن داراي جاذبه
  .غیره بازدید کنیدمینیستر، بیگ بن، کلیساي سن پل، کاخ باکینگهام و  هاي لندن همچون میدان ترافالگار، صومعه وست از تمامی جاذبه

متري واقع است بلندترین برج گردان جهان و چهارمین بناي بلند لندن  135این بنا که در ارتفاع    .نام دارد» چشم لندن«نخستین جاذبه گردشگري لندن 
  .کشد دقیقه طول می 30رخ حدود هر بار گردش این چ .کیلومتري را در همه جهات تا قلعه ویندسور ببینید 40توانید تا  در یک روز صاف می   .است
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 باغ وحش لندن
وحش علمی جهان با قدمتی بیشتر از  هکتاري بگذارید؛ قدیمیترین باغ 15وحش  اگر حیوانات را دوست دارید، پیشنهاد میکنیم زمان را براي تماشاي این باغ

  .ي جانوري در آن زندگی میکنندها ترین گونه نوع مختلف شامل برخی از کمیاب 750حیوان از  8000سال که حدود  150
هایی هم زیر آب دارد که بتوانید این موجود  است و پنجره انگلستانافتتاح شده، بزرگترین استخر پنگوئن  2011وحش که در سال  ساحل پنگوئنهاي این باغ

  .بامزه را زیر آب هم نگاه کنید
 .از دیگر دیدنی هاي این مکان استها  و باغ پروانه و پلنگ و زرافه یر و گوریل و ببرضمناً آکواریومی از ماهیهاي عجیب و غریب، ش

 

 در یک نگاه  انگلستانکشور 

  United Kingdom پرچم    نام بین المللی

 
 لندن: پایتخت

 انگلیسی: زبان رسمی

 پوند استرلینگ: واحد پول

 برایتون، ساوت، همپتون، یورك، بریستول، نیوکاسل، دوور، شفیلد بیرمنگام، منچستر، لیورپول، لیدز، ناتینگهام، کمبریج،: شهرهاي مهم

 

 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت و وسعت

 این منطقه از شمال با. پادشاهی متحد بریتانیاي کبیر و ایرلند شمالی است نام نیمه جنوبی جزیره بریتانیاي کبیر و یکی از چهار بخش کشور بریتانیا انگلیس
در  مرزهاي آبی این کشور در شمال غرب دریاي ایرلند،. دهنده کشور بریتانیا است ترین جز تشکیل مرز است و مهمترین و عمده ب با ویلز هماسکاتلند و از غر

 انگلیس. کند مانش آن را از سرزمین اصلی قاره اروپا و کشور فرانسه جدا می جنوب غرب دریاي سلتی و در شرق دریاي شمال هستند، و در جنوب نیز کانال
 .جزیره وایت و جزیره من اشاره کرد توان به داراي بیش از یکصد جزیره کوچک و بزرگ نیز هست که از جمله آنها می

گذرد و به دریاي شمال  میان شهر لندن می ترین رود انگستان، رود تیمز است که از پرآب. پایتخت پادشاهی بریتانیا است و همزمان انگلیسشهر لندن پایتخت 
  .یزدر می
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 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :ادیان و مذاهب

  .نیز هندو می باشد %  1مسلمان و %  2، ) انگلیکان ، کاتولیک ، پرسبیترین و متدیست : شامل ( مردم انگلیس ، مسیحی %  71دین 

  :اقتصاد

  .یی و آشامیدنی و تنباکو اشاره کرد از مهمترین صادرات بریتانیا می توان به سوخت، مواد شیمیایی، خوار و بار و مواد غذا

  :جاذبه هاي گردشگري

  چشم لندن، سینماي آیمکس، مادام توسو و آسمان نماي لندن :انگلیسجاذبه هاي توریستی 

  کاخ باکینگهام ، برج لندن :بناهاي سلطنتی

  انگلیسساعت بیگ بن و ساخنمان پارلمان  :بناهاي سیاسی

  کلیساي وست مینستر و سنت پل

 و سایر نشانه هاي فرهنگ پیش از تاریخ بریتانیا)  Stonehenge( ي باستانی استون هنج  منطقه
 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

سردترین ماه سال ژانویه و . رود درجه باالتر نمی 32تر و در تابستان از  باشد که در زمستان از صفر درجه پایین ی داراي آب و هوایی نسبتا معتدل میانگلیس
 .ترین ماه سال ماه جوالي است فوریه و گرم

 

 اطالعات مخابراتی

 0044: کد تلفن

  .uk دامنه اینترنتی

 
 

  

  پایان
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