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 لندن
London 

 

 نشان شهر لندن

 نمایی از شهر لندن

اقتصییادی، فرهنگی، هنری و گاران اوقات  سیییاسییی، رویدادهای پایتخت، مرکز بنام ترینندن همواره ل
اب نو  گالریهاها، پربازدیدترین موزه معروفترین، ساختمان هاترین شهر بزرگ ،ها« ترین»شهر  فراغت و

ی زیبای شیییهر از باچی چرخ و ی ماندن در ارتفاع چهل متری و دیدن منظرهاز تجربه جربه ها،ت ترین
شت زدنفلک لندن گرفته تا  شان را تاریخی و هنری که عکس هایموزهدر  گ  و مجله هاو  کتابها درهای

ستایدها دیدهسایت ه ک هایی گنجشود؛ از آثار تاریخی و عجیبی که زمان در آن گم می . تجربه، بوده ا
سال قدمت دارند تا  شیصدها  سمه هایو  هانقا صر. دیدنی مج شاید معا ست که  های لندن آنقدر زیاد ا

شم برایتان کافیفکر کن ست. اما با یک  ید دو تا چ ست می برنامه ریزینی های یدنید تک تکتوانید در
 .  ریدونابی برای خود به دست آ تجربه هایو  خاطره هالندن را بگردید و 
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 کلیات:

های بشری بوده است. لندن در گاهترین، زیستپیوسته یکی از بزرگلندن           

سیس شده است. محوطه أت« لوندینیوم»روم باستان، با نام دوران باستان توسط 

کیلومتر مربع از  9/1که به سیتی معروف است، « شهر لندن» قدیمی لندن یا

محدوده باستانی خود را حفظ کرده است، ولی از سده نوزدهم به بعد نام لندن به 

 میدل»نیز اتالق می شود که به تدریج شامل  متروپل اطراف محدوده اولیه شهر

نیز گردیده و لندن « هرت فوردشایر»و « کنت»، «ریاس»، «اسکس»، «سکس

 ود.ششود. لندن بزرگ توسط شهردار و شورای شهر لندن اداره میبزرگ نامیده می

لندن در زمینه هنر، تجارت، آموزش، تفریحات و سرگرمی، مد، امور مالی، بهداشت 

انگردی و حمل و نقل از ای، تحقیق و توسعه، جهو درمان، خدمات حرفه

 پیشروترین شهرهای جهان است. 

ترین مرکز مالی جهان شناخته شده و از نظر میزان تولید لندن به عنوان بزرگ

 شود.ناخالص داخلی ششمین متروپل جهان محسوب می

 ترین مراکز فرهنگی جهان است. بیشترین تعداد مسافر را درلندن یکی از بزرگ 

ترین نظام دارای بزرگ ،عبوری اساس آمارِ مسافرِ بر و کندسال میزبانی می

 باشد. فرودگاهی شهری می

-بزرگ دربردارنده و ،گااری در سطح جهان استسرمایه سرمنزلترین لندن بزرگ

 . دارایباشدمیثروتمند جهان  فروشان و بیشترین تعداد افرادترین جامعه عمده

های و فرهنگ هاتره متنوعی از ملیتگس باهای آموزش عالی، ترین مجتمعبزرگ

 گویند.زبان متفاوت سخن می 111متفاوت در اروپاست که به بیش از 
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 :یعویژگیهای جغرافیایی طبی

  آب و هوا:

های نیمه گرمسیری است. زمستان هوائی اقیانوسی و لندن دارای آب و           

 های گرم تا گرم با بارش در تمام طول سال. خنک تا معتدل، تابستان

لندن از نظر مشاهدات هوا شناسی دارای تاریخچه بسیار غنی است، با رکوردهای 

در باغ کیو مشاهدات نامنظم در چندین مکان در سال های  0697بارش از ژانویه 

در گرینویچ مستقر شده است  0120اه رصدی از سال بعد انجام شد. یک ایستگ

تگاه ایس .دهدترین سری دمای قابل اعتماد پیوسته خود را میکه به لندن طوچنی

، 0901 سال ، شروع درهم استید، 0921های دیگر عبارتند از هیترو، شروع در 

. 0901و پارک سنت جیمز، آغاز در  ،0921، شروع در Northolt نورث هولت

درجه  01186درجه سانتیگراد ) 1180ترین دمای مشاهده شده در لندن باچ

درجه  181درجه سانتیگراد ) -0680و کمترین آن  1111اوت  01فارنهایت( در 

درجه  -181است. کمترین حداکثر دمای روزانه  0961ژانویه  0فارنهایت( در 

، 0120ژانویه  1 نوبت رخ می دهد: 1درجه فارنهایت( است که در  0780سانتیگراد )

 1181باچترین حداقل دمای ثبت شده روزانه  0917ژانویه  01و  0167ژانویه  2

است. این همچنین  0921ژوئیه  19درجه فارنهایت( در  7189درجه سانتیگراد )

باچترین حداقل دمای گزارش شده در طول ماه جوچی در بریتانیا است. عالوه بر 

ملی است، از جمله حداکثر رکورد برای ماه های  این، لندن دارای چندین رکورد

فوریه، آوریل، مه و ژوئن. شهر ممکن است گاهی اوقات افراط را تجربه کند. بارش 

به طور متوسط  0991و  0960برف یک اتفاق نادر در زمستان است. بین سالهای 
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 0991روز در سال کاهش یافت، هرچند به ندرت شدید بود. این تعداد از سال  06

به طور قابل توجهی کاهش یافته است. رعد و برق یک ویژگی مشابه است که به 

روز در سال رخ می دهد. لندن به تجربه گردبادها مشهور است.  06تا طور متوسط 

لندن در برابر تغییرات اقلیمی در بریتانیا آسیب پایر است و نگرانی فزاینده ای در 

دارد که ممکن است خانوارهای لندن قبل  میان کارشناسان هیدرولوژیکی وجود

نتایج ترجمه آب و هوای  5111/  0959با کمبود آب مواجه شوند.  1151از سال 

های ( است. این به شهر زمستانCfbلندن دارای انواع اقیانوسی نیمه گرمسیری )

های گرم تا گرم با بارش به صورت مساوی در تمام طول خنک تا معتدل، تابستان

دهد. لندن دارای تاریخچه بسیار غنی از مشاهدات هواشناسی است، با سال می

در باغ کیو. مشاهدات نامنظم در چندین مکان در  0697رکوردهای وقوع از ژانویه 

در گرینویچ مستقر  0120سال های بعد انجام شد. یک ایستگاه رصدی از سال 

هم متصل شوند.  توانند بهدهد که میهای خود سری میاست که به بلندترین

، شروع در Hampstead،  0921ایستگاه های دیگر عبارتند از هیترو، شروع در 

0901 ،Northolt،  0901و پارک سنت جیمز، آغاز در  ،0921شروع در .

درجه سانتیگراد(  011درجه سانتیگراد ) 1180مشاهده شده در لندن  6باچترین.

 0درجه فارنت( در  181درجه سانتیگراد ) -0680و کمترین آن  1111اوت  01در 

درجه  0780درجه سانتیگراد ) -181است. کمترین مقدارهای روزانه  0961ژانویه 

 01و  0167ژانویه  2، 0120ژانویه  1نوبت رخ می دهد:  1ه در فارنت( است ک

درجه  7189درجه سانتیگراد ) 1181. باچترین حداقل ثبت شده روزانه 0917ژانویه 

است. این نیز باچترین کمترین گزارش شده در طول  0921ژوئیه  19فارنهایت( در 
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رکورد ملی است، از جمله ماه جوچی در بریتانیا است. عالوه بر این، لندن دارای 

رکوردهای ماه فوریه، آوریل، مه و ژوئن. شهر ممکن است گاهی اوقات افراط را 

و  0960تجربه کند. بارش برف یک اتفاق نادر در زمستان است. بین سالهای 

روز در سال کاهش، هر چند به شدت شدید بود. این  06به طور متوسط  0991

بل توجهی کاهش یافته است. رعد و برق یک ویژگی به طور قا 0991تعداد از سال 

روز در سال رخ می دهد. لندن به تجربه  06مشابه است که به طور معمول تا 

به کنسالگرین برخورد کرد.  1116دسامبر  7در  F2گردبادها مشهور است. یک 

لندن در برابر تغییرات اقلیمی در بریتانیا آسیب پایر است و نگرانی فزاینده در 

یان عوامل هیدرولوژیکی وجود دارد که ممکن است خانوارهای لندن از سال م

 قبل از وقوع آب شوند.  1151

 پارک ها و باغ ها:

ها، سرآمد کلیه چنانچه لندن از لحاظ دارا بودن انواع پارک                        

برخوردار این زمینه  جایگاهی ویژه در از بدون تردید کشورهای اروپائی نباشد،

شامل سه  شهر قرارگرفته ودر منطقه مرکزی  ی لندنهاترین پارکبزرگ است.

های کزینگتن و ریجنتس پارک است. ریجنتس پارک سلطنتی هاید پارک، باغ

های علمی جهان ترین باغ وحشپارک شامل باغ وحش لندن است که از قدیمی

  .است

 جمعیت: 

ترین بزرگ 1105نفر جمعیت در سال  186058126لندن با بیش از             

جمعیت شهری لندن بزرگ در نیمه  است.بوده پادشاهی متحده  منطقه شهری در
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درصد کل  0182 که اعالم شده است  نفر 187178191بالغ بر  1106اول سال 

شهر اروپا محسوب ترین پرجمعیت، شودرا شامل میجمعیت پادشاهی متحده 

 ،باشدترین شهر اروپا مینفر، پرجمعیت 0181798757لندن با متروپل  وشود می

ان ترین شهر جهمیالدی پرجمعیت 0910  تا   0915های بین سالدر حالی که 

درصد کل جمعیت پادشاهی متحده است. در حالی که  0182و دارای بوده است 

 نظر دینیاز  باشد.میاروپا  ترین شهرنفر، پرجمعیت 0181798757متروپل لندن با 

مسلمان،  %01،2،دینبی %11،7مسیحی،  21٫2٪ ترتیب به از کل جمعیت لندن

 د.باشنبودایی می %0سیک،  %0،5یهودی،  %0،1هندو،  %5 ،ظهارنشدها 1،5%

 : جهانگردی در لندن

لندن یکی از مراکز اصلی جهانگردی جهان است که با                              

 05باشد و سالیانه جهانگرد پربازدیدترین شهر در اروپا میمیلیون  02داشتن 

از نظر آثار تاریخی دارای چهار لندن د. کناز این بخش عاید لندن می میلیارد پوند

 «مجموعه کاخ وست مینستر»، «گاردن کیو»، «برج لندن»: شامل ،میراث جهانی

چ یگرینوو محله قدیمی « کلیسای سن مارگرت»و « کلیسای وست مینستر» و

لنهار اکننده نخستین نصفمشخص ویچمحل رصدخانه سلطنتی گرین باشد کهمی

شم کاخ باکینگهام، چ:شامل لندن مشهور تاریخی . سایر آثاراست مبدأالنهار یا نصف

باشد. میدان ترافالگار میو لندن، میدان پیکادلی، کلیسای بزرگ سن پال، پل برج، 

مانند موزه بریتانیا، گالری ملی، موزه و...  کتابخانه، موزه زیادی لندن دارای تعداد

ن و های منطقه غرب لندئاترخانه بریتانیا، تتاریخ طبیعی، موزه مدرن تیت، کتاب
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 1101ده مکان پر بازدید لندن در سال و اما  باشد.سایر نهادهای فرهنگی می

  :بوده است زیرشرح راساس اعالم رسمی به ب

موزه تاریخ  -2، نگارخانه ملی لندن -1، موزه مدرن تیت -1، موزه بریتانی -0

موزه  -1، لبرتآموزه ویکتوریا و  -7موزه علوم،  -6، چشم لندن -5، لندن طبیعی

 .برج لندن -01، وموزه دریانوردی لندن -9، مادام توسو

 :تیت مدرن

ی هنرهای مختلف که آثار ست با گالریا تیت مدرن ساختمان بزرگی                

 کند؛ای را سرگرم میطبقه، هر سلیقه معاصر در آن قرار دارد. این ساختمان هفت

 از دنیای جادویی سورئال تا اعجاب کوبیسمی و دادائیسمی. 

 :گرینویچدهکده 

گارد و از دست از آن می أمبد النهاردهکده گرینویچ که نصف                        

لم به در برده، همه چیز را در کنار هم دارد؛ فضای ساخت و سازهای لندن جان سا

ن تریکننده. معروف های تاریخی، رستوران و محیطی سرگرمسبز، موزه، ساختمان

ها و اند و موزهدر گرینویچ اثری از خودشان به جا گااشته انگلیسیمعماران 

 .در تمام طول سال دیدنی است هایشگالری

 :ترابری

ترین و مجهزترین شهرهای جهان در زمینه ترابری از قدیمی لندن یکی           

ترین متروی سیس شد قدیمیأت 0161عمومی است. متروی لندن که در سال 

باشد. پنج ایستگاه دومین متروی جهان از نظر مسافت می 171جهان است که با 

فرودگاه هیترو لندن، گات ویک، انستانتر، لندن سیتی، و .... محورهای عمده ترابری 
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طوری  هب ،رانی شهری استترین شبکه اتوبوسباشند. لندن دارای بزرگهوایی می

 7111اتوبوس در بیش از  1511روزی توسط که خدمات ارائه شده به صورت شبانه

طبق آمار در لندن دو  1101گیرد. در سال یایستگاه صورت م 09511مسیر و 

رانی شهری انجام گرفته که از تعداد مسافران مترو میلیارد سفر در شبکه اتوبوس

 بیشتر بوده است.

 :ورزش

، 0911های های المپیک تابستانی در ساللندن میزبان سه دوره بازی          

های المپیک و نی بازیکه میزبا 1115بوده است. در ژوئیه سال  1101و  0921

-دست آورد اولین شهری شد که سه دوره میزبان بازیهالمپیک تابستانی را ب اپار

ه های اتحادیلندن میزبان بازیافزون بر این، های المپیک تابستانی شده است. 

بوده است. مسابقات جهانی دو و میدانی  0912المنافع در سال کشورهای مشترک

ها در لندن ترین ورزشفوتبال از محبوب انجام خواهد شد.نیز در این شهر  1107

-یبریتانیا مهای و... تیمکوئیزپارک رنجر  های آرسنال، چلسی، نولهام،است. تیم

ورزشگاه ومبلی، ومبلی ارنا و لو پارک لندن، زمین کریکت لرد، باشگاه  باشند.

، مرکز لندن تنیس و کریکت انگلستان، ورزشگاه توئینگهام، ورزشگاه المپیک

جمله  ارنا لندن، ورزشگاه استمفوردبریج از 081های آبی لندن، ورزشگاه ورزش

 .باشدمراکز ورزشی شهر لندن می

 : شهرهای خواهرخوانده

ین، رم، و لجمله برشهر جهان من 26لندن با                                   

 و... خواهرخوانده است. آرکیماژوهانسبورگ، کواچچمپور، چچ جاز، بوگوتا و 
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  :اتاق بازرگانی و صنایع لندن

عضو در شهر لندن  011میالدی با  0110در سال                                        

د. کنسیس شد و کالن شهر لندن را نمایندگی میأ)بخش مرکزی لندن امروز( ت

باشد. امروزه اتاق راهبردی انجمن خاورمیانه می یاتاق بازرگانی لندن یکی از اعضا

ترین شبکه راهبردی و حمایتی تجاری مستقل در بازرگانی و صنایع لندن بزرگ

 هزاران ،کندباشد. در حالی که منافع هزاران شرکت را نمایندگی میپایتخت می

لمی ای از خدمات عخود گستره یدهد و به اعضاهم ارتباط میه تاجر را هر سال ب

  نماید.ای ارائه میو حرفه

-اتاق بازرگانی لندن فرصت ،رویداد تجاری در سال 111عالوه بر میزبانی بیش از 

، (HR)های بازاریابی عضو به عضو، دسترسی نامحدود به مشاوره حقوقی و 

دسترسی اختصاصی به فضای برگزاری جلسات مرکزی لندن و امکان مشارکت در 

 برخالف بسیاری از تشکیالت با اعضای باشد.المللی میبین های تجاریبرنامه گروه

لندن دسته جمعی است. بدین معنی  ی و صنایععضویت در اتاق بازرگان ،تجاری

تواند از خدمات و مزایای تنوع اتاق های عضو اتاق میکه هر یک از کارکنان شرکت

 .بهره ببرند

 : خدمات

از سایر شهرهای اروپا صنایع خود را به صنایع خدماتی  زودتر لندن            

بعد از پایان جنگ جهانی دوم. عوامل گوناگونی در موفقیت ه ویژه ب ،تبدیل کرد

 :، از جملهلندن در تبدیل به یک مرکز تجاری و خدماتی موثر بوده است
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-نتجارت بیدر و همچنین زبان فراگیر  بومی و رسمیزبان انگلیسی که زبان  -

 است. المللی

 .وری بریتانیاتبه عنوان پایتخت امپرالندن سابق  تاریخی و نقش -

زرگتر ب تولید ناخالص داخلی بیش وجمعیت و  بالندن در اروپا،  و جایگاه موقعیت -

از آمریکا و این امکان که لندن به مثابه پلی بین آمریکا و بازارهای آسیایی ایفای 

 کند.می نقش 

پادشاهی متحده و آمریکا و رابطه نزدیک پادشاهی متحده با روابط خاص بین  -

بسیاری از کشورها در آسیا، آفریقا و خاورمیانه، بخصوص کشورهای مشترک

 .المنافع

های ظامنقوانین بیشتر از  که به مراتبقوانین عقد قراردادهای تجاری انگلستان  -

 .گیردقراردادی دیگر مورد استفاده قرار می

ها و تکتانه تجارت )برای مثال میزان نسبتًا پایین مالیات برای شرمحیط دوس -

باشد حکومت محلی منتخب مردم نمی« شهر لندن»در  اینکه ، وافراد غیرمقیم

 .یک دموکراسی بازرگانی است( وبلکه منتخب تجار و بازرگانان مقیم می باشد، 

 .در صنایع هوایی ه ویژهزیربنای ترابری مناسب ب -

 .باچی زندگی کیفیت -

جمعیت شاغل در لندن کل میلیون نفر از  181یا درصد  15در حال حاضر بیش از 

هزار نفر دیگر از شاغلین  511 به کار اشتغال دارند، وبزرگ در صنایع خدماتی 

 اشتغال دارند.طور مساوی در بخش صنعت و ساختمان ه مقیم لندن بزرگ ب
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-شهر و ناحیه "The City of London" یا« سیتی لندن» یا بنا به مشهور شهر

 باشد.ایست که شامل مرکز تاریخی و همچنین بخش مرکزی تجارت لندن می

سیس در سده اول میالدی، تا أترین بخش لندن را از زمان تبزرگ "شهر لندن"

ه تر از محدودگسترش شهر امروزه بسیار وسیع اما شامل بوده است،های میانی سده

وز شهر لندن قسمت کوچک ولی قابل مالحظه لندن مرکزی . امراستشهر سابق 

منطقه اداری  11یکی از  مشهور به سیتی باشد. از نظر اداره شهری، شهر لندنمی

 . استمحلی لندن بزرگ 

برای  باشدمی کیلومتر مربع( نام دیگری 189معادل  ای پهنهعنوان شهر لندن )با 

 مرکز صنایع تجارت و خدمات مالی که بخش اعظم آن در این شهر قرار گرفته

تری از شهر لندن دارد. امروزه اشاره به ناحیه بسیار بزرگ ،. عنوان لندن امروزاست

انضمام ه داری بامنطقه  11 شهر رو به گسترش و یاکالنبه عنوان لندن اشاره 

لندن  (county)وقتی منطقه  0111سال  لندن بزرگ دراصطالح  شهر لندن دارد.

 هسدشهر لندن مرکز عمده مالی و تجاری است. سراسر  سیس شد رایج گردید.أت

و هنوز هم یکی از مراکز است  ترین مرکز تجارت جهانی بودهنوزدهم لندن مهم

 1111مراکز تجارت در سال فهرست  درلندن گردد. تجاری جهان محسوب می

 .مقام اول را کسب کرد

نفر روزانه برای  1118111نفر است ولی حدود  7111« شهر لندن»جمعیت ساکن 

اشند. بکه بیشتر آنها در بخش مالی شهر شاغل می وارد می شوندکار به این منطقه 

در  ه ویژهکند ببخش مهمی از شمال و غرب شهر را اشغال می ،حرفه حقوقی

Temple  وChancery Lane . 
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 : فرودگاه های لندن

شش فرودگاه بین المللی و چندین فرودگاه کوچک در لندن                            

. این شبکه دهندسرویس میشهر لندن، انگلستان و پادشاهی متحده به کالن

ترین در جهان و از نظر تعداد پرواز هواپیما فرودگاهی از نظر تعداد مسافر بزرگ

  .است دومین در جهان

اند. جا شدهه ب مسافر در این شش فرودگاه جا 06181108110 جمعاً  1106در سال 

، استهای لندن متعلق به فرودگاهپادشاهی متحده هوایی سفرهای درصد کل  61

این شش فرودگاه  المللی پرواز دارند.مقصد بین 196مقصد داخلی و  02به  که

دگاه فرودگاه لوتن، فرورو، فرودگاه گات ویک، ت: فرودگاه شپر، فرودگاه هیعبارتند از

 د.نا استن استد و باچخره فرودگاه سات

 :  اقتصاد لندن

، ترین مراکز مالیلندن پایتخت پادشاهی متحده یکی از بزرگ                   

 اقتصاد جهانی است.در الملل و یکی از مراکز فرماندهی تجارت و داد و ستد بین

 1101باشد. در آغاز سال پادشاهی متحده دارا می GDP %11لندن به تنهایی 

بخش خصوصی در لندن قرار داشته که  بنگاه اقتصادی متعلق به 120111تعداد 

 01باشد. از این تعداد بیشتر از هر منطقه یا شهر دیگری در پادشاهی متحده می

خش درصد در ب 05ای یافتی و یا علمی فعالیت دارند و های حرفهدرصد در زمینه

 .باشندمتوسط می و کوچک ، واحدهایهابنگاهساختمان بسیاری از این 

 وای وابسته خدمات مالی و حرفهویژه هصنایع خدماتی ب متکی براقتصاد لندن 

 اشد.بپادشاهی متحده و اقتصاد جهانی می هایهارتباط محکم با اقتصاد سایر منطق
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ی پنجمین اقتصاد کالن شهرهای لندن دارا ،های انستیتو بروکینزاساس یافته بر

است. دچر  0618111های لندن معادل محله از رخیجهان است. درآمد سرانه ب

 د.باشتقریبًا هم حجم اقتصاد سوئد یا ایران می، اقتصاد لندن در مقام مقایسه

  :خدمات مالی

-کماکان مالی است. این صنعت بزرگ بریتانیا ترین صنعتگزرب                   

-ای در تراز پرداختترین صادرکننده خدمات مالی در جهان است که سهم عمده

-ها، خدمات واسطهها، بانکپایگاه صرافی« شهر لندن»های پادشاهی متحده دارد. 

تأمین داد و  هایهای بازنشستگی، صندوقگااری، صندوقگری، مدیران سرمایه

بیمه و بازارهای  های، شرکتEquityهای خصوصی ، شرکت”Hedging“ ستد

 . است بیمه مجدد

کنندگان خارجی در بازارهای المللی است که شرکتلندن مرکز مهم امور مالی بین

آیند. لندن همچنین پایگاه بانک انگلستان مالی برای انجام معامله به این شهر می

ترین بانک مرکزی جهان است. سایر نهادهای کلیدی شامل است که دومین قدیمی

 لندن در زمینه بیمه و با تفکیک اکس چنج در زمینه کشتیرانی است. لویدز

شهر »واقع در شرق  (Canary Warf)یک مرکز تجاری دیگر در کاناری وارف 

جهان یعنی اچ اس بی سی و بارکلی  بزرگ شامل مرکز جهانی دو بانک« لندن

 و مراکز خدمات خبری (City Group)است. سایر مراکز جهانی سیتی گروپ 

 باشد. رویترز می

درصد تراکنش پولی جهان در لندن صورت گرفت. با متوسط  1687، 1119در سال 

لیون دچر که میزان دچر در گردش لندن بیش از کل یتر 081گردش روزانه معادل 



18 

 

مقدار دچر و میزان گردش یورو بیش از جمع مبلغ معامله شده در سایر شهرهای 

یری گوام بانکی، بازارهای مشتقدر المللی مراکز بینلندن پیشرو  باشد.اروپا می

(Derivatives)ی االمللی، تجارت طال، نقره و فلزهای پایههای بین، بازار پول، بیمه

 المللی اوراق بهادارطریق بازار شمش لندن و معامالت فلزی لندن، و بیمه بین از

 .است

 : خدمات حرفه ای

-ایست. بسیاری از عرضهترین مرکز خدمات حرفهبزرگلندن                          

شامل چهار شرکت بزرگ حسابرسی و تعدادی  ,ایخدمات حرفهعمده کنندگان 

ین تراین چهار شرکت بزرگ .در لندن فعالیت دارند ،ایهای بزرگ مشاورهاز شرکت

 .باشدمی درسطح جهان

 : تکنولوژی

وص خصه ب است.های تکنولوژیکی در لندن رو به افزایش تعداد شرکت               

-رمایهشود. سنام میدان سیلکان نیز نامیده میه در شهر تکنولوژی شرق لندن که ب

 پوند میلیارد 1811مبلغ  رابرب 1105لندن در سال  در گااری در بخش تکنولوژی

 رم در1102سال گااری سرمایه میلیارد 081از  بیشدرصد  69بوده است که 

مین وجه أمیلیارد از ت 581در مجموع  های تکنولوژی مقیم لندنشرکت باشد.می

 .اندخود اختصاص دادهه آمیز را بسرمایه مخاطره

 : عمده فروشی

 1101در سال  .استدر جهان  فروشیلندن یکی از مراکز عمده                    

میلیارد  6281غاایی در جهان به مبلغ  فروشی غیر موادترین میزان عمدهبزرگ



19 

 

یارد ها میل. صنعت مد که مرکز آن در لندن است دهاست پوند متعلق به لندن بوده

 .کندبه اقتصاد کشور کمک می

 : صنعت و ساختمان

در سده نوزدهم و دوره قابل توجهی از سده بیستم لندن مرکز                            

میلیون کارگر صنعتی  085میالدی  0961بزرگ صنعت و تولید بوده است. در سال 

به بعد تولید صنعتی در لندن به  0961. ولی از سال داشتندل اغتشبه کار ادر لندن 

 ایل الکترونیکیسازی، وسای چون کشتی. صنایع عمدهنهادتدریج رو به نقصان 

جریان با  . اینستسازی از بین رفته امصرفی، هواپیماسازی و بیشتر صنایع اتومبیل

. تکمیل شده است 1101و  1100از بین رفتن کارخانجات مواد دارویی در سال 

های دارویی و بیوتکنولوژی پادشاهی متحده هنوز هم حضور خود را در البته شرکت

. تولید غاا و نوشابه Glaxo Smith Klineمراکز جهانی  مانند ،اندلندن حفظ کرده

، دنهایی چون نستله در تولید قهوه و شکالت فعالتداوم دارد. شرکتنیز همچنان 

 181ا باشند. لندن بدر تولید بیسکویت و مواد تخمیری فعال مینیز ها سایر شرکت

 در صنایع پادشاهی متحده را دارد.  شاغلترین جمعیت درصد کم

گااران خارجی در ترین شهر برای سرمایهبه عنوان مناسب 1102لندن در سال 

توسعه و احداث  1101سازی و امالک تجارتی نام گرفت. در سال زمینه خانه

 پروژه در دست احداث بود. 70میلیون فوت مربع در  987های اداری با ساختمان

 : بنادر

امروز دومین بندر  ،بندر جهان بودترین بندر لندن که یک روز بزرگ        

جا همیلیون تن کاچ را هر سال جاب 21گردد که پادشاهی متحده محسوب می
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شیده ک یمزت ِ. البته این بندر در یک محل متمرکز نیست و در امتداد ساحلکندمی

تدریج هباشد که تجهیزات آن در طول زمان بشده است که شامل مرکز لندن می

 تر عملیاتهای بزرگمثل بیشتر شهرهای اروپا با احداث کشتی .ستاحداث شده ا

المللی کشیده شده است و حمل و نقل زمینی به های بینبندری به داخل آب

 ترین مقدار کاچی بندرامروزه بیش مرکز شهر نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

 د.وشجا میهتیبوری که خارج از لندن بزرگ است جاب رلندن از بند

 گردشگری جاذبه های

 : Borough Market-مارکت بارو

کی از که برگردان فارسی آن بازارمحل یا محله است یاین بازار،                  

 تاریخچه آن ،رهای محصوچت خوراکی در لندن استترین بازاترین و بزرگقدیمی

 0151بازار در دهه های فعلی این گردد. ساختماندوازدهم برمی به سده دست کم

وان تو اطالعات بیشتر درباره آن می یشتر تصاویرب. برای مشاهده است ساخته شده

 به وبسایت بازار مراجعه کرد.
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 :Buckingham Palace-کاخ باکینگهام

رسمی خانواده  اقامتگاهمیالدی تا کنون  0117از سال کاخ باکینگهام،                      

ین ابوده است و امروزه مقر اجرائی سلطنت به شمار می آید. سلطنتی بریتانیا در لندن 

اتاق خواب سلطنتی  51بزرگ و مجلل،  اتاق 09اتاق می باشد، شامل  775کاخ دارای 

حمام و سرویس  71دفتر کار، و  91اتاق خواب برای کارکنان،  011و میهمان، 

 متر می باشد. 12متر و ارتفاع آن  011متر، عرض آن  011 طول این بنابهداشتی. 

اتاق مجلل برای رویدادها و مراسم بسیاری استفاده می شوند، همه  09اگرچه این 

هفته و همچنین در روزهای منتخبی در بهار و  01ساله در فصل تابستان به مدت 

 بازدید نمایند.زمستان به روی عموم باز هستند و عالقمندان می توانند از آنها 

 Trafalgar Square:  -میدان ترافالگار

مشهوری در مرکز لندن است. نام  بزرگ و ترافالگار نام میدان                       

بر روی این  0115در نبرد ترافالگار در سال  0نلسون لردترافالگار به افتخار پیروزی 

 میدان گااشته شده است. 

                                                           
1 Lord Nelson 
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در مرکز میدان،  میالدی ساخته شده است. 0120 تا 0111 در سالهایاین میدان 

این میدان همچنین  ستون نلسون، و در یک سمت میدان، گالری ملی قرار دارد.

 و محلی است که تظاهرات سیاسی و سایر تجمّعات اغلب در آن برگزار می شود؛

همه ساله جمع زیادی از مردم برای جشن گرفتن سال نو در این میدان گرد هم 

 آیند. می

 :Tower of London -برج لندن

برج  11ای از ست که بر روی مجموعهبرج تاریخی لندن در اصل نامی              

یمز قرار دارد. این از مرموزترین آثار تاریخی دنیاست و در کنار رود تِ ، اندگااشته

ه بینید در آمدها به شکل برجی که میاست، بعد برج که قبال یک دژ رومی بوده

ها و جواهرات تاریخی شاهزادگان انگلیسی توان زرهبرج، میهای در ساختمان است.

  شود دید.آنجا نگاهداری می که دررا هم 

برج »شده به  های زیادی که در آن انجامها و شکنجهبرج لندن را به خاطر قتل

 هایش، زدن در فضای رازآلود ساختمان ید حتی قدمشناسند و شاهم می« خونین
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اطراف برج در هایی از ارواح سرگردان حتی داستانکمی ترسناک به نظر بیاید. 

 .ستا وقت برای کسی ثابت نشدهلندن شنیده شده که البته هیچ

 British Library:  -)بریتیش الیبرِری(کتابخانه بریتانیا 

 ابریتانیاین کتابخانه که کتابخانه ملی                                                         

میلیون جلد کتاب به عالوه صدها هزار نسخه نشریات  15به حساب می آید، بیش از 

 روفیلم و کتابهای خطی نایاب دارد.دوره ای، میک
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 :Hampton Court Palace -قصر هامپتون کورت

 تیمز لندن اِپانمنطقه ریچموند که در  قصر سلطنتیاین                              

کاخ بنا نهاده شده و به همراه  تامس وولسیمیالدی توسط  0505قرار دارد در سال 

  د.باشمی هنری هشتمهای به جا مانده از دوران حکومت تنها کاخ سنت جیمز

 :Royal Museums Greenwich -های سلطنتی گرینویچموزه

ای مشتمل بر های سلطنتی گرینویچ، مجموعهموزه                                        

 موزه موجود در گرینویچ لندن است که عبارتند از:چهار 

 موزه دریائی ملی 

 خانه ملکه 

 رصدخانه سلطنتی گرینویچ 

 کاتی سارک 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%A2%D9%BE%D9%88%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B3_%D9%88%D9%88%D9%84%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B3_%D9%88%D9%88%D9%84%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85_(%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85_(%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86)
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های بازدید از موزهها، تهیه بلیط و زمانبرای آگاهی از جزئیات مربوط به این مکان

مه، های سلطنتی گرینویچ مراجعه کرد. در اداتوان به وبسایت مربوط به موزهها می

 عکس و شرح مختصری از هر کدام آمده است.

 :National Maritime Museum -موزه دریائی ملی

موزه دریائی ملی در گرینویچ لندن حاوی مجموعه ای از نقاشی                          

 ها، قایق ها و سایر آثار تاریخی مرتبط با دریا است.

 

 :Queen’s House -خانه ملکه

 0615تا  0606یک اقامتگاه سلطنتی است که از سال  ملکه خانه               

ان به از آن زم .تر از رودخانهاست، چند مایل پایین ساخته شده گرینویچمیالدی در 

بود که برایش  اینیگو جونزو حاچ یکی از مناطق لندن. معمار آن  لندنشهر  ،بعد

بود. خانه  دانمارکاول ملکه پادشاه  ملکه الیزابتمأموریت بسیار مهمی بود، زیرا 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%DA%86_(%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%DA%86_(%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%AF%D9%88_%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%AF%D9%88_%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9
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شود و اولین محسوب می بریتانیا معماریتاریخ های ترین ساختمانملکه یکی از مهم

 .استساختمان کالسیک است که در کشور ساخته شده

 :Royal Observatory, Greenwich -رصدخانه سلطنتی گرینویچ

توسط  0671در سال  یچرصدخانه سلطنتی گرینو                                        

اخترشناس اینجا محل زندگی  .ح شدافتتا اوت 01در  ساخته شد، و چارلز دومپادشاه 

د گارپایه تلسکوپ سلطنتی میخطی که از وسط سه .بود جان فلمستید سلطنتی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B6%DB%B7%DB%B2_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B0_%D8%A7%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AF
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در بخش تپه مانندی از  رصدخانه این د.شوشناخته می النهار مبدأنصفبه عنوان 

-پایه مکان اینبر پایه  گرینویچزمان  أقرار دارد و مبد لندندر شهر  گرینویچ پارک

  است. شده ریزی

 : - Catty Sark کاتی سارک

 0169کاتی سارک نام کشتی بریتانیائی مشهوری است که در سال                  

، به حمل پشم از 0179به حمل چای از چین، و بعدها، پس از سال ساخته شده، و 

 پرداخته است. استرالیا می

ها تعلق داشت، و پس از آن، ، کاتی سارک به پرتغالی0911تا سال  0195از سال 

 تبدیل به کشتی آموزشی برای ملوانان بریتانیائی شد. 

بازدیدکنندگان قرار  دیدتا کنون، این کشتی در گرینویچ در معرض  0957از سال 

ی از باشد، برگرفته از یکمی "پیراهن کوتاه"کشتی که به معنای  نام اینداشته است. 

 می باشد که در آن پیراهن کوتاهی بر تن یکی از جادوگران بود. رابرت بِرنز اشعار

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%DA%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%DA%86
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 :British Museum -موزه بریتانیا

و  ترینترین، بزرگاز قدیمی تصور،غیرقابل موزه بریتانیا با فضای                 

و آثار باستانی کشورها  گنجینه هاست. این موزه، با جهان اهای موزه پربازدیدترین

ر مص مومیایی هایاش یک دنیای متفاوت است؛ از ، هر گوشهگوناگون فرهنگهایو 

یونانی و حتی منشور حقوق بشر کوروش. بازدید از این موزه  ستونهایگرفته تا 

است که هر دوره  شده راه اندازیاش نمایشگاهی بخش 1102گان است و از سال رای

  کند.به صورت موقت نمایشگاه خاصی را برگزار می

 : National Gallery-گالری ملی

و کلکسیون است شده  راه اندازی پا وبر0112گالری ملی لندن در سال                 

های بهترین نقاشان دنیا، دیدن نقاشیآثار هنری جهان است.  معروفترینبزرگی از 

دور تا چند دهه گاشته، آن هم در یک گالری بزرگ با  بسیارهای از گاشته

جسمه مهای رامبراند و پیکاسو از نزدیک و نشستن در کنار نقاشی وساختمانی زیبا 
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توان یکه در جای دیگری نم است تاریخی فضای بیرونی گالری، حسی های

  کرد.اش تجربه

 :Royal Botanic Gardens, Kew -شناسی سلطنتی، کیوباغ های گیاه

ای هباغ شناسی سلطنتی کیو یا های گیاهباغ                                                  

کیو، نام باغی در غرب لندن است که شامل مجموعه وسیعی از گیاهان از سرتاسر 

 آید. و یکی از مراکز بزرگ مطالعه گیاهان به شمار میدنیا است، 
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توسط ملکه  0121است، و در سال  "شناسی سلطنتیهای گیاهباغ"رسمی آن نام 

ویکتوریا به روی عموم مردم گشوده شد. این باغ در بین مردم محلی و گردشگران 

یو های کباغ در این باغ، چندین گلخانه بسیار بزرگ وجود دارد.بسیار محبوب است. 

 در فهرست آثار میراث جهانی قرار گرفت. 1111در سال 

 :Westminster Palace-مینیسترکاخ وست 

در لندن محل برگزاری جلسات مجلس  مینیسترکاخ وست                            

این کاخ که در  که در کنار رود تِیمز قرار دارد. عوام و مجلس اعیان بریتانیا است،

سوزی تخریب و میالدی به علت آتش 0112ساخته شده بود در سال  میانیسده 

به جز مورداشاره از کاخ  0112سوزی در پی آتش .سپس کاخ فعلی ساخته شد

اری کاخ معم کار. نماند باقی دیگریسازه  برج جولو  نمازخانه سنت مری آندرکراف

و با الهام از  معماری نئوگوتیکشیوه  بهشد و او بنا را چارلز بریجدید نصیب سِر 

میالدی طراحی  06-02های سدهشده در انگلیسی ساخته گوتیک عمودیبناهای 

سال طول کشید. طرح  11میالدی آغاز شد و  0121کرد. کار ساخت کاخ در سال 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D9%85%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%81&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%AC%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%AC%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D8%A6%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D8%A6%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
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اتاق دارد که به صورت متقارن به دور دو مجموعه از  0011کاخ جدید بیش از 

 های مرکزی قرار گرفته اند. حیاط

قرار دارد  تیمزز نمای آن در مقابل رود متر ا 111متر است و  001،276زیربنای آن 

اکنون این هم. شودشناخته می ( (River Front )انگلیسیو با نام ریور فرانت )به 

د. این اثر در سال گیر ها و تشریفات رسمی مورد استفاده قرار میکاخ برای مراسم

خود را از مینستر نام کاخ وست .شدثبت  فهرست میراث جهانی یونسکودر  0917

  .گرفته است که در نزدیکی آن قرار دارد مینسترکلیسای وست

 : Westminster Abbey-مینیسترکلیسای وست 

کلیسای بزرگی در منطقه وست  مینیسترکلیسای وست                                   

خش اعظم باشد. بدر لندن است، که یکی از مشهورترین بناهای بریتانیا می مینیستر

میالدی به سبک  02و  01ساختمان فعلی، که جایگزین قبلی شده است، در قرون 

انگلیس  ملکه هایتا کنون، همه پادشاهان و  0166گوتیک ساخته شده است. از سال 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D9%88%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D9%88%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D9%88%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1
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بسیاری از چهره های مشهور انگلیسی در این محل اند. در این محل تاجگااری کرده

در فهرست آثار  0917این کلیسا در سال  دی در آن دارند.اند یا بنای یادبودفن شده

 میراث جهانی قرار گرفت. 

 : London Tower-پل برج

است و یکی از مشهورترین بناهای  تایمزپل برج نام پلی بر روی رودخانه           

ساخته شده  0192و  0116این پل در فاصله بین سالهای  آید.لندن به شمار می

آن به سبک گوتیک  های برج است و در نزدیکی پل لندن و برج لندن قرار دارد.

 کشتی هاکند، هنگام عبور اند، و بخشی از پل که جاده از آن عبور میساخته شده

 بتوانند عبور کنند. کشتی هاشود تا  بلند می

 : London Eye-چشم لندن

ترین از بزرگ ،ارتفاع متر 015ندن با ل بی نظیرفلک عظیم و  و چرخ                 

معروف است، در قسمت  هزاره ها. چشم لندن که به چرخ تدنیا س فلک های و چرخ
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 ،شهر لندن از باچی چرخ و فلک بزرگ منظرهتماشای  . باقرار دارد تایمزشرقی رود 

 سوار تجربهِالبته  آشنا و ناآشنا را دید. مکانهایها و ، خیابانساختمان هاتوان می

                                         .ارزانی نیستتجربهِ متری،  015شدن این چرخ و فلک و دیدن لندن از ارتفاع 

 :Natural History Museum -موزه تاریخ طبیعی

موزه اسرارآمیز تاریخ طبیعی  ،های لندندیدنییکی دیگر از                          

ها ی بچههمه ؛ از بخش دایناسورها که معموچًکه مشابه ندارد یجایاست،  لندن
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مندان زمین و فضای اطرافش شناسی که عالقهدارند گرفته تا قسمت زمین دوستش

ی قدیمی که مورد عالقه اشیاءو  گنجهاشوند، و حتی قسمت به آن جاب می

 .ستارایگان می باشد همرستوران  که دارایبازدید از این موزه باشد. می رهاکلکسیون

 :Victoria & Albert Museum-موزه ویکتوریا و آلبرت

کلکسیون هنرهای کز امرترین بزرگ یکی از موزه ویکتوریا و آلبرت                       

 ؛ ازمتفاوت فرهنگ هایکلکسیونی از آثار هنری کشورها و  .استجهان دکوراتیو 

و  یباز نقاشیهایتا  ونگار ایرانی گرفته خوش نقش فرشهایآسیایی و  سرامیک های

 ارای د موزه ویکتوریا و آلبرتغربی؛ از گاشته تا امروز.   و خاص چینی  تندیس های 

  .می باشدگالری  011بیشتر از 

 :  Museum of Madame Tussauds-موزه مادام توسو

از  و سیس شده،أموزه مادام توسو توسط فردی به همین نام ت                       

 مجسمه هایاز  ای دیدنی لندن است؛ موزه مکانهای نبازدید تریمشهورترین و پر 
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بازیگران و خوانندگان گرفته تا ورزشکاران ، سیاست مدارانمومی افراد مشهور دنیا؛ از 

هایی آشناست. مجسمه برای همه چهره شانمعروف که نام و  فوتبالیست هایو 

آنقدر نزدیک به واقعیت که در اولین نگاه، توقع دارید همین لحظه تکانی بخورند، 

 بلند بخندند.  حرف بزنند و یا از تعجب شما بلند

اش را در این مومی مجسمه های نمایش دادندی میال 01 سده یمادام توسو در

جدید، موزه مادام توسو  مجسمه هایموزه شروع کرد و بعد از مرگ او با اضافه شدن 

شهر لندن تبدیل شد. ایستگاه مترو  ترین های ها و پر بازدیدترینبه یکی از معروف

 .به موزه مادام توسو نزدیک است« بکر استریت»

 : Museum of London-موزه لندن

سال قبل از میالد )زمانی که  251در این موزه، تاریخ شهر لندن، از                 

هنوز شهر لندن در آن محل تأسیس نشده بود( تا زمان حال به تصویر کشیده شده 
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 6است. این موزه در نزدیکی کلیسای سنت پاول قرار دارد و با دارا بودن بیش از 

 .استترین مجموعه تاریخ شهری در جهان یء، بزرگئمیلیون ش

 :نظام آموزشی در لندن

 آموزشی در انگلستاننظام بر مبتنینظام آموزشی در لندن                                

از سن  ودو سطح کودک و نوجوان درآموزش ابتدایی  مراحل کلیدی"به  است که 

 سالگی ادامه می یابد  00سالگی شروع می شود و تا سن  5

 راهنمائی(وره )د یدبیرستان آموزش

دو سال اول تحصیالت  1و  7سال های                                                 

 .در انگلستان هستند.)  دوره راهنمائی (متوسطه 

مدارس انگلستان، همه دانش آموزان انگلیسی، ریاضیات، علوم، علوم آموزشی  درنظام

 ازانسانی و زبان مدرن می خوانند. عالوه بر این موضوعات، هر مدرسه فهرستی 
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ت اختیاری )هنر، موسیقی، نمایش، چتین، علوم ورزشی، فناوری طراحی، موضوعا

آموزان ممکن است چند موضوع را که به آنها عالقه و دانشدارد  ،علوم کامپیوتر(

 .انتخاب کننددندار

کنند. شرکت می 7آموزان در آزمون ورودی مشترک در سال در برخی مدارس، دانش

شود. انتقال از دوره های نوامبر، ژانویه و می/ژوئن برگزار میجلسه امتحان در ماه 1

( ممکن است مشروط به نتایج امتحان 9به سال  1راهنمایی به دبیرستان )از سال 

 .دباشورودی مشترک در آن مدارس 

 9سال  -رستان دبی

است، سال بسیار مهمی  ئی مدارس بریتانیانظام سال نهم در                         

است و نقطه ورود به همه مدارس  GCSE همچنین پایه بسیار خوبی برای برنامه

 .است

 .می آموزنددانش آموزان انگلیسی، ریاضی، علوم، علوم انسانی و زبان در این دوره 

مدرسه  از سویموضوعات اختیاری ارائه شده  فهرستعالوه بر این، چند موضوع را از 

 .انتخاب می کنند

 00و  01سال  -متوسطه  آموزش

در دو سال آخر دوره متوسطه که سال دهم و                                          

سالگی شروع می شود، دانش آموزان برای  02از سن و یازدهم نامیده می شود، 

 .از دو سال برگزار می شود، آماده می شوند بعدکه  GCSE امتحانات

موضوع  01تا  9، دانش آموزان بین GCSE مدارس انگلستان، در طول برنامه نظامدر 

علوم،  1/1)انگلیسی، ریاضی،  می باشندبرخی اجباری آموزش می بینند.
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تاریخ/جغرافیا، زبان مدرن و غیره(، برخی توسط هر دانش آموز با توجه به توانایی ها 

، پس از امتحانات GCSE ساله 1ه و ترجیحات خود انتخاب می شود. در پایان برنام

خود را دریافت می  GCSE در هر موضوع مورد مطالعه، دانش آموزان گواهینامه

 .کنند

و  (IB یا A-Level) بیشترآموزش برای  GCSE موضوعات انتخاب شده و نتایج

 .بسیار مهم است (برای پایرش در دانشگاه

 GCSE   ساله 0فشرده: 

را در سال  GCSE برخی از مدارس یک برنامه یک ساله                               

یازدهم برای دانش آموزان بین المللی که به دنبال تحصیل در انگلستان هستند ارائه 

سال با  05می دهند. این دوره های فشرده، یک ساله، برای دانش آموزان باچی 

 .دسترس است. سطح علمی مناسب از کشور خود در 

و  اتیاضیر ،یسیکنند که شامل انگل یموضوع را مطالعه م 7تا  5 نیآموزان ب دانش

 دانش آموزان یاز موضوعات در دسترس برا یشود. هر مدرسه فهرست یعلوم م

IGCSE دانش آموزان در هر موضوع مورد مطالعه  ازدهم،یسال  انیدارد. در پا

 .کنند یم افتیرا در IGCSE یها نامهیدهند و گواه یامتحان م

 01و  01سال  - یدانشگاه یآمادگ

 انکه دانش آموز یمدارس انگلستان، هنگام نظام در                                       

د که منجر نساله را شروع کن 1برنامه  کیند نتوا ی، م ندرسمی  یسالگ 06به سن 

موضوع تخصص دارند  2 ای 1آموزان در شود. دانش ( شرفتهی)پ A به امتحانات سطح

 وحطدر دانشگاه دنبال کنند مرتبط است. س خواهندیکه م یاکه معموًچ به رشته
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A ر و موسسات در سراس ایتانیبر یهستند و توسط همه دانشگاه ها یامتحانات دولت

 .شوند یشناخته م تیجهان به رسم

 سطح نامهیر موضوع، دانش آموزان گواه، پس از امتحانات در ه01سال  انیپا در

A کنند یم افتیدر. 

ند و متوسطه شرکت کن ییدر آموزش ابتدا یبه طور قانون دیباکودکان  ایتانیدر بر

  ..دانش آموز ادامه دارد یسالگ 06تا  یسالگ 5که از حدود 

 آموزش دانشگاهی:

ا در ر ها دانشگاه نیشتریاست که ب یکانون دانشگاه کیلندن                           

 ندنل QS یجهان یهادانشگاه یبنددارد. طبق رتبه در خود ایتانیبر یشهرها نیب

 ها رادانشگاه نیداده است. ا یدانشگاه را در خود جا 01، در مجموع 1111در سال 

 قرار دارد. یکه در رتبه هفتم جهان می کند یکالج لندن رهبر الیامپر

کالجینگر ک  
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بزرگترین مراکز دانشگاهی و موسسات آموزش عالی در جهان لندن دارای یکی از 

عالی )بدون احتساب دانشگاه های خارجی با شعبه آموزش موسسه  21است. دارای 

نفر است. در میان  211111لندن( و دارای جمعیت دانشجویی بیش از  های

های قدیمی وجود دارند که امروزه دانشگاه فدرال موسسات در لندن، برخی از کالج

های کوچکتر و ها و کالجهای مدرن، و همچنین تعدادی از دانشگاهلندن، دانشگاه

اغلب بسیار تخصصی را 

 . دهندتشکیل می

تحصیل در رروی ه هب

لندن می تواند دری را 

های به روی فرصت 

منحصر به فرد در 

سراسر جهان و فرصت 

تحصیل در خارج از 

کشور در طول دوره 

 باز دانشچو تحصیلی

کند. طیف وسیعی از 

 21دوره ها در بیش از 

موسسه آموزش عالی 

ه . دگسترده شده است 

 کاتج ورودی ایمپریال                 دانشگده عمده لندن عبارتند از:
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 امپریال کالج لندن-0

 (UCLدانشگاه کالج لندن ) - 1 

 کینگز کالج لندن - 1 

 (LSEمدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن ) - 2 

 دانشگاه کوئین مری لندن - 5 

 سیتی، دانشگاه لندن - 6 

 بیرکبک، دانشگاه لندن - 7 

 دانشگاه رویال هالووی لندن - 1 

 دانشگاه برونل لندن - 9 

   لندن SOASدانشگاه  - 01 

                 

 منابع:

 وبسایت بریتانیکا 

 وبسایت ویکیپدیا 

 فرهنگ آکسفورد 

 دیگر مرتبط های انگلیسی و ایرانی وبسایت 
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