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هر یک از شهرهای امارات متحده  رریدا از ذاهید  

های فراوانا گردشگری و اقتصدادی یروددردار مدا

از یاشنه، ی  طدری کد  اداهن  یداز از هدنارار ن در

گری، اقصا نقاط ذهار یا اههاف مختل ا نظار گردش

. دنهراها این کشدر زیبا ما شد… تجارت، تحصال و

امارات یک پادشاها مطلقد  واقدد در ذنددر یریدا 

مدارات آااا و شرق شب  ذنیر  رریستار ما یاشه، ا

. رگ ااد کشدری نسبتاً کدچک یا ثروتا یساار یدن

هوددایر رظددات ن تددا در امددارات ایددن کشدددر را یدد  

چهارمان صادر کننه  رمده  ن د  در ذهدار تبدهیل

.نمدد  اا 

شهرهای امارات



واطقمنکلا چشمگاریساارن تادرآمهیررالو 

اابامنیسااریسترهایرریامتحه اماراتشهرهای

للاالمیانهایشرک تجارتوگذاریارمای یرای

ی اال هرروایناز.اا نمدد فراهتداولاو

پرآواز وارذاهایشرک وگذارارارمای تعهاد

مااضاف شدنهمارریامتحه اماراتکاریازاروارد

.شدد



آشنایی با شهرهای امارات 
متحده عربی

Familiarity with the cities of the United

Arab Emirates

دولتتوجهقابلهایگذاریسرمایهلطفبه

تزیرساخواقتصادیمختلفهایبخشدرامارات

تلفیقیاماراتشهرهایدرزندگیشهریهای

بهرامدرنزندگیتجربهورفاهازجذاب

پرشهرهایازکدامهر.نمایدمیارائهشهروندان

هایمزیتتجمالت،برعالوهاماراتبرقوزرق

رونداخیرهایسالطی.دارندراخودبهمختص

اماراتشهرهایدرسبزرشدوسازیهوشمند

باورشاید.استگرفتهخودبهچشمگیریسرعت

اغلبولیباشد،سختکمیموضوعاینکردن

بیابانپیشسال۶۰تارااماراتشهرهایومناطق

دادند،میتشکیلکویروها

https://freetoursbyfoot.com/uae-quick-facts/


فت پاشریاندررریامتحه اماراتاکندرهتولا

.داردقرارذهارکشدرهایترین

تشکالنشانامارمنطق ۷ازاماراتکلاطدری 

نگاناحارتشهرکشدراینپایتخ واا ،گردیه 

.ارددشهرتفارسولاجرروسی ک یاشهمادیا

اشنهیماشارذ وایدظبادیا،اماراتاصلاشهرهای

شهرهایکلا ازدیاآواز وشهرتیانایندرک 

رکشدیسااریافرادواقددر.اا یاشترامارات

محلدیا.شناانهمادیانامیارااماراتکدچک

هارذکشدرهایکلا ازمرف وثروتمنهافرادزنهگا

راتدرارولدکسوریهمراکنرواینازیاشه،ما

.دشدمایاف وفدری شهرایندرگرانقام های



ناییرترشهرهایوصدصاًرریامتحه اماراتدرکار

یررالو تدانهماشارذ وایدظبادیا،نظارکشدر

نانرا پاشرفتومهررزنهگاتجری تدذ قایلدرآمه

الدلی اماراتواقددر.یاشهداشت پادرافرادیرای

مناابهایااو زیروالعاد فدقاقتصادیشرایط

اارییسفعالا محلکاروکسبوگذاریارمای ذه 

االمللیانکارنارویوگذارارارمای ها،شرک از

.اا 

الادرناوالصتدلاهدهریالادر۴۱۴ازیازیاامارات

صاداقتدومانرنداری اعددیرریستارازپس۲۰۲۰

اا ذالب.شددمامحسدررررذهارقهرتمنه

ی وایست کشدرایناقتصادازدرصه۴۲ازیازیهاناه

غالتمستوامالکیخزواقددر.اا ن تایارصناید

صنع ودرصه۱۲فروشاورد درصه،۲۰حهود

التشکرااماراتناوالصتدلاهازدرصه۱۰گردشگری

ی کاریرایاماراتیرترشهرهایکلاطدری .دهنهما

.یاشنهماهیلشرح

بهترین شهرهای امارات 
برای کار



دبی

وmercerمعتبرمجل دریافت انتشارهایگنارشطبق

درادیهمدار اواراالهایطایلدمبرگاقتصادیاای 

فعالا وگذاریارمای ذه ذهاریرترشهر۱۵یان

ترینثروتمنهایدظباازپسدیا.داردقراراقتصادیهای

دلاهتادمیکازیازیاشه،مارریامتحه اماراتشهر

درشهراین.اا دیاشهراوتااردراماراتناوالص

واو اتاگرفت گردشگریازاقتصادیهاییخزایلب

وددی رااماراتکلدردرآمهماناریاهترینااز

.اا داد اوتصاص

دروصدصاً دیادراقتصادیچشمگاررشهی تدذ یا

گری،گردشوتدلاهی مرتبطصنایدواازوااو حدز 

روایناز.داردناازمجررکارنارویی همدار شهراین

کارنارویوماهرکارگراررادیاذمعا ازناماازیاز

رهایکشدیادیادرحقدقمانار.دهنهماتشکالوارذا

تمامکاراتاارواا یاشترحتایایرایرتقریباًاروپایا

.یددوداههمتغاراار ۴۸الا۴۰یانه ت دروق 



ابوظبی

ایدظبارریامتحه اماراتنشانامارمنطق ۷یاندر

قطباایدظب.یاشهمامنطق ثروتمنهترینوینرگترین

یازدواقدراا ،اماراتدرپتروشاماون  صنع اصلا

اراوتادراماراتداولاناوالصتدلاهودرآمهدرصه۵۰از

ی ست وایایدظبااقتصادازارظمایخز.یاشهماایدظبا

.اا رریامتحه اماراتکلااقتصادون تاصناید

هایاالطاایدظبادرگذاریارمای افنایزی تدذ یا

وایدظباشهرهایدراماراتاقتصاداصلاتمرکنواوار

رشهایایدظبادرن تایارصنایدصادراتوتدلاهدویا

کاریازارناازروایناز.اا گردیه مداذ چشمگاری

صادی،اقتمختلفهاییخزدرمجررکارنارویی ایدظبا

 نمددفراهتراشهرایندرکارمتقاضااراشتغالزمان 

ی سب نایدظبادرافرادحقدقماانگاندیگرادیاز.اا 

راباایدظشرایطاین.یددوداههیاهتراماراتشهرهایکلا 

یلتبهذهارارتاارازکارمتقاضاارمحبدرمقصهی 

.اا نمدد 



حه متاماراتدرامارنشانینرگمنطق ادمانشارذ 

ورمعتبهایدانشگا وااط ی شهرایناا ،رریا

قطبرنداری داردک واصااقتصادیوفرهنگافضای

الو رشارذ اقتصاد.اا شه شناوت اماراتفرهنگا

شاالتوگردشگریصنع ی ن تادرآمههاییر

عاد الفدقمعماریازشهراین.داردیسااریوایستگا

دریاکارنرخاوارهایده طا.اا یرودردارزیبایا

۳یارشهایناقتصادورااهوددحهکمترینی شارذ 

.هکنماتجری راالاایه شرایطمثب رشهدرصه

یاشارذ دریافتاحقدقمانارلحاظازحاضرحالدر

نقروی تدذ یادیگرادیاز.کنهمایرایریدیا

ایازاشتغالنرخاوارهایاالطاوصدصاًکاروکسب

ه شهمرا چشمگاریرشهیاشارذ درکارآفریناو

تدذ مدردمقصهیکی راشارذ شرایطاین.اا 

.اا نمدد تبهیلکارمتقاضااریرای

شارجه



بهترین شهرهای امارات برای 
زندگی

ردکالنهایگذاریسرمایهلطفبهاماراتکشور

ردامروزهفرهنگیواقتصادیمختلفهایبخش

ویزندگکیفیتلحاظازجهانبرترکشور۲۰بین

شهرتایمزمجلههایدادهطبق.داردقرارامنیت

قرارزندگیبرایجهانبرترشهر۱۰بیندردبی

.دارد

هدوحوابوظبیفارسخلیجدیگرشهر۲همچنین

کیفیتلحاظازجهانبرترشهر۱۰۰بیندرنیز

دراخیرسالهایطیامارات.دارندقرارزندگی

بودبهواجتماعیورفاهیامکاناتافزایشراستای

یاربسعملکرداقتصادیوضعیتبیشترهرچه

رینبهتکلیطوربه.استنمودهارائهرادرخشانی

میذیلشرحبهزندگیبرایاماراتشهرهای

.باشند



دبی

اازهایورظاتوراشهایآاماروااط ی دیاشهر

شهرتفارسولاجرروسی رجابوانگانحارت

 یلکاماراتدراقتصاداصلاقطبنتهادیا.دارد

مهتوالمللایاناقتصادیهایقطبازیکای امروز 

شرایطیررالو .اا گردیه تبهیلذهاردر

ترینلدکسازیکادرزنهگاتجری الایه اقتصادی

امکاناتترینمهررازاات اد وواورماان شهرهای

لحاظازذهاریرترشهر۱۰یاندررادیااذتمارا

ایندرزنهگاهنین هرچنه.اا داد قراراقتصادی

ادیازولاناس ،ارزاروذ هاچی رویایاشهر

ومناطقایلبی نسب افراددرآمهماناردیگر

 مدقعااینیررالو یدد،وداههیاهتردیاشهرهای

ناابامیساارکاریشرایطومتعهدیساارشغلاهای

درماهاان زنهگاهایهنین .داردوذددشهرایندر

مالهیشرحی ماانگانطدری ن ریکیرایدیا

.یاشه



ابوظبی

.اا اتاماردرنشانامارمنطق ثروتمنهترینایدظبا

وبریاای ادیازیافت انتشاراطالراتطبق

BUSINESS زنهگااصلاهایشاوصاااسیرک

اتامکانکار،زنهگا،شهری،زنهگاکا ا نظار

.اا شه گاریانهاز مسکنومالاامدراذتمارا،

یرترین۴۴رتب درزنهگاکا ا لحاظازایدظباشهر

درزنهگاماهان هایهنین .داردقرارذهارشهرهای

هیلرحشی ماانگانصدرتی ن ریکیرایایدظبا

:یاشهما



شارجه

اماراتمشهدروینرگشهرادمانشارق یاشارذ 

هنریوآمدزشافرهنگا،مرکنشهراین.اا 

هنروفرهنگاهلاگر.آیهماحساری امارات

ماآردنبالی ک اا ذایاهماراینهستاه،

مراکنوهادانشگا شماشارذ شهردر.گردیه

اهوداهزیبایایساارهایینارایامتعهدیآمدزشا

زیادییساارهایمدز آمدزشا،مراکنیررالو .دیه

یزنمای رااماراتتاریخک داردقرارشهرایندرنان

.گذاردما

ک ،مناابیسااروریهمراکنیاولدتشهریشارذ 

.هیاشماداردنامآیاوریهمرکنآنهاترینمعروف

هایپارکوالبحار ااحلامنطق زیبایاداحل

ناهتداماک اا هایامکارازنانشهراینااحلا

یرو رال.یبریهلذتویپردازیهااتراح ی هاآردر

قطبادمانازشارذ متعهدت ریحاوفرهنگااماکن

.آیهماشماری اماراتاقتصادی



ی ن ریکیرایشارذ درماهاان زنهگاهایهنین 

:یاشهماهیلشرحی ماانگانصدرت



بهترین شهرهای امارات برای تحصیل

نوینهایروشازبرداریالگوبااماراتامروزه

ایندرفعالآمریکاییهایدانشگاهدرکهتدریس

قفوامکاناتازاستفادهوگرددمیارائهکشور

هایقطبازیکیبهآموزشیمدرنوالعاده

حصیلت.استگردیدهتبدیلخاورمیانهدرتحصیل

ازاستفادهبرعالوهاماراتهایدانشگاهدر

یطیمحدرزندگیتجربهمناسبآموزشیامکانات

واندانشجویبرایراباالفرهنگیتنوعباپویا

نبرتریکلیطوربه.داردهمراهبهآموزاندانش

میذیلشرحبهتحصیلبرایاماراتشهرهای

.باشد



ابوظبی

دقفهایدانشگا وااط ی ایدظباشهرشکیهور

ی الایه رفاهاوآمدزشاامکاناتومعتبرالعاد 

اممحسدرتحصالیرایاماراتشهریهترینرندار

ورلدمذذردرپاشروهایدانشگا ذمل از.شدد

تدارمااماراتکشدردرذهانااطحدرآمدزش

ا دانشگاین.زدمثالویردنامراایدظبادانشگا 

دیگرواماراتازرادانشجدهنار۷االدراماراتا

.کنهماپذیرشذهارکشدرهای

۱۰وکارشنااامقطددررشت ۲۴ایدظبادانشگا 

این.نمایهماارائ راارشهکارشنااامقطددررشت 

زیار،هنر،هایرشت هایشاو زیردانشگا ،

ماتهریسرااطالراترلدموکامپادتررلدممهیری ،

لحهاقیایهشمادانشگا ایندرپذیرشیرای.کنه

اتنمررینوکناهکسبوددتافلآزمدردررا۵نمر 

 یراوددتحصالاگداهامهرکآورینوتحصالا

.یاشاهداشت همرا 



هایکالجوهادانشگا فعالا اصلامحلشارذ 

وهاکالجحضدرواقددر.اا اماراتدرآمریکایا

تغاراتایجادیارثشارذ درآمریکایاهایدانشگا 

ندین شادارائ واااتاهآمدزشاروشدرمثب یساار

ه شرریامتحه اماراتآمدزشامراکنکلا درتهریس

کشدرمعروفهایکالجازیکاشارذ کالج.اا 

ناستگدرهاداتدردانشگا نظرتح ک اا امارات

.کنهمارلماوهماتارائ ی اقهامآمریکا

امشددماارائ دانشگا ایندرک هایارشت ذمل از

یرنام ،کامپادترمهنهااالکتروناک،مهنهاای تدار

ویام حسایهاری،یازرگانا،مهیری محاط،رلدمندیسا،

ی جکالایندرتحصالیرایشما.نمدداشار یانکهاری

نمر ووددتحصالامهرکآورینگداهاونمراترین

.داریهنااز۵٫۵تافل

شارجه



مللاازمارتداطشه انجامارشماریآورینطبق

ازیازی حاضرحالدراماراتذمعا متحه

۱٫۲رشهرقتاین.اا رااه ن ر۹٫۸۹۰٫۰۰۰

مانشارراپازاالی نسب اماراتذمعا درصهی

ک اا ایناماراتذمعا یاارتباطدرذالبنکت .دهه

لتشکامهاذرارراکشدراینذمعا درصه۶۰ازیاز

درمختلفملا ۲۰۰ازیازحاضرحالدردهنه،ما

.کننهمازنهگادیا

مارااذتورفاهاامکاناتوقهرتمنهاقتصادی تدذ یا

دن گهاچدارد،اوتااردررریامتحه اماراتک مناابا

درکدچکنسبتاًکشدراینک نهاردتعجباذای

تبهیلذهارمهاذرپذیرکشدرچهارمانی واورماان 

وداهاتآشنادیاذمعا پرشهر۳یاادام در.گردد

.شه

پر جمعیت ترین شهرهای امارات



یاارریمتحه اماراتتجمالتاویرقوزرقپرشهردیا

شهرترینپرذمعا ن ر۲٫۸۷۹٫۰۰۰یریالغذمعاتا

امساحتیادیاشهریمحهود .شددمامحسدرامارات

درتامساحیاکالنشهرمحهود ومریدکالدمتر۳۵تقریباً

رادیاایعاداین.یاشهمامریدکالدمتر۴۱۱۴مجمدع

نمدد یلتبهناناماراتشهرینرگترینی ایدظباازپس

.اا 

داش ،ذمعا ن رهنار۲۰۰تنها۱۹۵۰االدردیا

اینی مهاذرتچشمگارافنایزیااوارهایده طا

ک شه،همرا االدردرصه۳٫۶یاذمعا رشهشهر

ن رمالادر۲٫۸ازیازی راشهراینذمعا نهایتاً

وناطقمکلا ازدیامترومنطق درذمعا تراکت.راانه

هردرن ر۷۶۲٫۶تقریباواا یاشتراماراتشهرهای

.یاشهمامریدکالدمتر

دبی



هترینثروتمنواماراتاقتصادیقطبوپایتخ ایدظبا

یارحاضحالدرک یاشهماکشدرایننشانامارمنطق 

رنداری دیاازپسن ر۱٫۴۸۲٫۶۵۰یریالغذمعاتا

از.شددمامحسدرکشدراینذمعا پرشهردومان

درمریدکالدمتر۹۷۲مساح یاایدظباواع لحاظ

رمحسداماراتشهرینرگترینرنداری شهریمحهود 

.شددما

داشت ذمعا ن رهنار۴۰تنها۱۹۵۰االدرایدظبا

شهرشهراینی مهاذرتآمارزیادیساارافنایز.اا 

از.دادافنایزاالدردرصه۴٫۶ی راایدظباذمعا 

االدردرصه۵٫۲ی ذمعا شهنانیعهی ۲۰۱۵اال

.رااه

ابوظبی



رییالغذمعاتایااماراتینرگشهرادمانشارذ 

ردایدظباازپسناچانیاوتالفیان ر۱٫۴۰۰٫۰۰۰

.داردقراراماراتشهرهایترینذمعا پرادمرتب 

ماتشکالمهاذرارراشارذ ذمعا درصه۷۰ازیاز

کماشارذ درزنهگاهایهنین دیگرادیاز.دهنه

یاذ شاررواینازیاشه،مادیاوایدظباازترمنااب

دررااماراتدرذمعا رشهنرخیاهتریندرصه۵٫۸

.دارداوتاار

شارجه



شهرهای توریستی امارات

هایآسمانخراشزیبا،مناظرواسطهبهاماراتامروزه

ازکییبهمدرنتفریحیاماکنوکشیدهفلکبهسر

یحتوخاورمیانهمنطقهکلدرگردشگریهایقطب

تلفیقاماراتواقعدر.استگردیدهتبدیلجهان

وتاریخیگردشگریهایجاذبهازانگیزیحیرت

.نمایدمیارائهگردشگرانبهرامدرن

ازشتربیحتیدبیشهرتگفتبتوانجراتبهشاید

شورکافرادیازبسیاریاست،عربیمتحدهاماراتنام

هایسالطی.آورندمییادبهدبینامباراامارات

رتشهسنگینسایهزیرکشوراینهموارهگذشته

برعالوهبدانیداستجالبولیاند،داشتهقراردبی

خوددلدررابسیاریهایجاذبهاماراتکشوردبی

گردشگراندیدگاهازمحبوبشهر۳.استدادهجای

.باشدمیذیلشرحبه



مالادر۲۰ازیازاالهرولاراه،نظری رجابشایه

معا ذک اا حالادراینکننهماا ردیای ن ر

گردشگرماناراین.اا ن رمالادر۳٫۱۴تنهاشهر

گردشگراریرایکاملاوهماتوامکاناتشه یارث

راتدراروهاهتلازیاشهپرشهرارااروشددمهاا

ادیدریتداننههم تامت اوتهاییددذ یرایهایا

.کننهاقام 

ک مهرناهایااز وکشاه فلکی ارهایااوتمار

ستنه،نادیاهایدیهناتنهاایهشناه زیادشاردریار 

وداردقهم اال۱۰۰۰ازیازشهردرزنهگایلک 

لتبهیوانهمانه یرذاهتهندزآرازانهکاهاییخز

 کاا هکری هزم.انهشه گردشگریهایذاهی ی 

اتماشایوزیبایساارهتاماراتشهرهایدیگراگرچ 

ندعنظرازاصالکمترگردشگرواطری اماهستنه

.یددنخداهنهمقایس قایلدیایاامکاناتووهمات

دبی



مدهً معگردشگراردیامحبدیا وشهرتی تدذ یا

ک اهیهاناا یهتراما.دارنهایدظبای کمتریتدذ 

ونهارنهدیاازکمادا شهرایندیهناهایذاهی 

یختارازتررماقایتجری کسبدنبالی اگرحتا

ت الب.یددوداهههتیهتریمقصهیاشاهاماراتکشدر

دومانبلقمقطعادرک اینی تدذ یا)ایدظبای ا ر

.یددنخداههارزار(داش راذهارگرارشهر

هایارگرماتماشایا،اداحلتاریخا،اماکنازیازدیه

مسایقاتیرگناریمحلفراری،یازیشهرماننه)مهرر

لدورمدز ذمل ازفرهنگاهایذاهی و(۱فرمدل

رد کتبهیلاماراتدیهناشهرهایازیکای راایدظبا

.اا 

ابوظبی



شارذ اا ،اماراتدرهنروفرهنگپایتخ شارذ 

رتداماآرمنایایازواا کشدرینرگشهرادمان

نانهمچ.کرداشار دیای نسب یددنزترولدتی 

بامناااذناسشهراینآیایازارویژ ی ووریهمراکن

ماارشارذ محبدیا مدذبک دارنهفروشیرایرا

.شددماوریهراشقار

مااردرشارذ دارهایک یگدیاتیایهادام در

ایهیحتماگردهاشکتوهستنهیهترینرریاشهرهای

اااحلمنطق ذمل اززیبااداحل.ینننهآری اری

اهی ذپرطرفهارترینذنوالممرزااحلاپارکوالبحار 

.هستنهاماراتزیبایشهرایندرگردشگریهای

شارجه



نتیجه گیری

وبیابانیمنطقهیکازسال۶۰طیدرتنهاامارات

یلتبدجهانکشورهایترینمدرنازیکیبهخشک

حیرتپیشرفتورشدشکبدون.استگردیده

هسرمایودرستریزیبرنامهنتیجهاماراتانگیز

.تاسبودهمدتایندرکشوراینسرانکالنگذاری

…وهشارجابوظبی،دبی،خصوصاًاماراتشهرهایکلیه

قرارجهانپیشرفتهوهوشمندشهرهایزمرهدر

وادیاقتصهایقطبازیکیکشوراینبرعالوه.دارند

یتامنمیزانباالترینازکهاستخاورمیانهدرتجاری

میبرخوردارمنطقهدرگذاریسرمایهواجتماعی

وعنهربرایالایدهاقتصادیشرایطبرعالوه.باشد

دادهجایخوددلدررافراوانیهایجاذبهایسلیقه

رینتمدرنوزیباترینازیکیبهاماراتروایناز.اند

ینباالترازکهگردیدهتبدیلخاورمیانهکشورهای

.استبرخوردارزندگیاستانداردهای


