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 لیورپول
Liverpool 

 
 نشان شهر لیورپول
 نمای شهر لیورپول

شهری که لیورپول شکوه»عنوان به ،  شهرهای انگلیسبا  ست « ترین مکان در بین  شده ا صیف  از تپه بر فرتو
را نشان می  شهر  هیل، که مرز جنوبیمترباالتر از سطح دریا در اورتون  71تا ارتفاع حدود  های ماسه سنگی
 دهد، بنا شده است

شمال غربی  در دهانه رود مرسی ساله 811 یبا قدمت یبندر یشهرلیورپول  ستاندر  سی رمِ"در منطقه  انگل
عنوان توانساات  1118در سااال  مراکز عمده تجارت برده بود ، اما از زمانی ی که   شااهر واقع اساات  "ساااید

   کندپایتخت فرهنگی اروپا را از آن خود 
ست یمردم لیورپول، شاعری و ادبیات اهمیت زیادی می و دارد فوتبال دو شعر و  شان دهند و به  شتر شعاربی  ا

پیر های شکسدر مراکز تئاتر شهر، هر هفته تئاتری از نمایشنامه  یاد دارندزیادی را از شعرای بزرگ انگلستان 
  به تئاتر است دلبسته های از تماشاچی پر وارههم وساله دارد  211شهر قدمتی  یونیتی تئاتر  شودبرگزار می

ساایار ب یلدال به لیورپول  اساات مراساام این در تمامیبازی آتش و  پائیبر آنها دلبسااتگی های از گردییکی 
با هنر، به ویژه موسااایقی ارتبا   ،فرهنگ، معماری، و ارتباطات حمل و نقل مورد توجه ویژه اسااات ازجمله :

سترده به عنوان، که به طور "لزبیتِ راک"هگروِ نزدیک دارد  محبوبیت هره شتأثیرگذارترین گروه تمام دوران  گ
ست شهررا ا صد این  ستی به یک مق ست کرده تبدیلتوری سیاری کانونلیورپول  افزون براین ،  ا از  زندگی ب

تولید بازیگران و هنرپیشااه های بی شاامار،  و به سااب   ،اساات های موساایقی برجسااتهنوازندگان و شاارکت
  دیرینه دارد یهنرمندان، ورزشکاران، کمدین ها، روزنامه نگاران، رمان نویسان و شاعران شهرت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C_%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C_%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1&action=edit&redlink=1
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 :اشاره
هر یک کالن شدآورشد که لیورپول یاباید  لیورپول شناساندنپیش از آغاز          

 کلیدی برای کلیساهای مهم تجاری،  دانشگاهی، مرکز مالی، و همچنین یک شهر

که هر دو در اینجا اسااقف دارند  این شااهر همچنین  کاتولیک و آنگلیکن اساات

 دارای بسااایاری از سااااختمان های تاریخی زیبا و همچنین با  ها و پارک های

 است  بسیار، موزه ها و امکانات تفریحی پرشمار

ونیک از بهترین گالری هنر واکر و تاالر فیالرم ازجمله ،برخی جاذبه های اصااالی

 د نسالن های کنسرت در اروپا محسوب می شو

ست  نامی که  شده ا شناخته  سکو  لیورپول همچنین به عنوان میراث جهانی یون

، رویال آلبرت "Pier Head "یرهِد پیشاااش مکان در مرکز لیورپول از جمله 

  دهدوشش میپ نیزو خیابان ویلیام براون را داک 

 سیاسی و اقتصادی: طبیعی، یی،ویژگی های جغرافیا
پول                                                                                     یور  از ل

شرق  کیلومتر مربع در00018ه با وسعت جمله شهرهای بندری انگلستان است ک

 براساس سرشماری سال  قرار دارد  در مرسی ساید، انگلستان دهانه رود  مرسی

دهمین ناحیه بزرگ انگلیس  و ،شده است آوردبرنفر  298121 آن جمعیت1109

میلیون نفر  1112هری آن با منطقه شااا درحالی که می باشاااد، از نظر جمعیت

   اعالم شده استبریتانیا،  جمعیتی، پنجمین منطقه بزرگ جمعیت

به یک شهر، و  0881در سال که کوچکی بود، دهکده 0117لیورپول در سال     

بازرگانان همراه با محموله های عمومی، حمل و نقل  ی کهدر زمان 0889در سال 

مواد خام مانند زغال سنگ و پنبه و تجارت برده در این شهربه دادوستد اشتغال 

 به یک منطقه مستقل از شورای شهرستان لنکشایرتبدیل شد    داشتند 

شرقی دهانه رود مرسی قرار دارد که تنها سه مایل کانون  مرسی ساید در ساحل 

از دریا فاصااله دارد  در این نقطه، مرساای تقریبا  یک مایل عرر دارد و به داخل 

این یکی از دالیلی است که لیورپول،  و ،حوضه ای به عرر سه مایل باز می شود
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ت، سکه به جزر و مد وابسته نی شناخته میشود یکی از بزرگترین بندرهای جهان

شتیرانی فرا اقیانوس اطلس باقی مانده  صلی برای ک همچنان به عنوان یک بندر ا

 است  

  :آب و هوا
و  دریاییآب و هوائی دارای بریتانیا،  بیشتر شهرهایلیورپول مانند                  

ها زمساتاناما ، اسات معتدلکمابیش هوا دراین شاهر  هاتابساتان اسات  معتدل

   استنسبتا  یکنواخت  بارندگی در طول سال است خنک 

سال  لیورپول  در رکوردهای بارندگی و دما    ستون  0867از   Bidstonدر بید

سال  که  شد 1111در  شود،  تعطیل  سینگهداری می  شنا لیوپول   اما اداره هوا

   می باشددر کراسبی  فعال  یک ایستگاه هواشناسی دارای

درجه  2215تا  1101دساااامبر  ردرجه ساااانتی گراد د -0716از  لیورپول در دما

فرودگاه لیورپول دمای  هرچندمتغیر بوده است،  0991سال سانتی گراد در  اوت 

ابرهای قیفی در  گردباد یا  بُروز ثبت کرده اساات هم درجه سااانتی گراد را 2511

سیار نادر و  صورت وقوع  وداخل و اطراف منطقه لیورپول ب می معموال ضعیف در 

شند سی   با شنا سط خبندان را یی روزهای سبکراهوا سال  2118به طور متو در 

 که برای بریتانیا کم است ، رقمی ه استثبت کرد

ین سنگبارش به ندرت  هرچند نسبت رایج است،به  بارش برف   در طول زمستان

هدر مارس می در لیورپول  وی می د گاهی برف معموال  بین نوامبر و  ما  بارد، ا

  بسیار رایج است اما  بارندگی، اگرچه کم، روی دهد هم دیرتر یاتواند زودتر می

   تاریخچه لیورپول:
ردیابی کرد، 0091تاریخچه لیورپول را می توان درسال                             

به احتمال به معنای یک استخریانهربا  و "Liuerpul"این مکان به نام  که  زمانی

هم  برای این نام ارائه   شناخته می شد،هرچند ریشه های  دیگری آب گل آلود

براساس منشور سلطنتی توسط پادشاه جان  0117این منطقه در سال   شده است

 تشکیل شده بود   Hتأسیس شد و تنها از هفت خیابان به شکل حرف 
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طی چند سده یک شهرک کوچک باقی ماند تا اینکه تجارت آن با  لیورپول   

تجارت با آفریقا و هند غربی که شامل  ، وهای ساحلی انگلستان و ولزایرلند و بخش

 تجارت برده بود، پیشی گرفت 

افتتاح شد و توسعه  دراین شهر0705اولین اسکله تجاری جهان در سال     

 ر بزرگ در طول دوسده بعد ادامه یافت لیورپول برای تبدیل شدن به یک شه

کاالهای تجاری از لیورپول عبور می کرد   درآغاز سده نوزدهم، حجم زیادی از   

 راه آهن لیورپول و منچستر افتتاح شد   0821در سال 

ورود مهاجران ایرلندی، به سرعت افزایش یافت  تا سال با جمعیت، به ویژه    

توسعه ، شهر  ایرلندی تبار بودند  با ادامه رشد و ر، یک چهارم جمعیت شه0850

 شهره شد   "نیویورک اروپا"و  "اتوریردومین شهر امپ"به عنوان 

در طول جنگ جهانی دوم، این شهر مرکزبرنامه ریزی درنبرد  اقیانوس اطلس    

 بود، و پس از لندن، دومین شهری بود که متحمل حمله برق آسای هوائی  شد 

های لیورپول و صنایع تولیدی سنتی به شدت رو به از اواسط سده بیستم، اسکله    

میان برداشته  شد، و نرخ  شهر از  هایافول نهادند و با ظهور کانتینرسازی، اسکله

بیکاری در لیورپول به یکی از باالترین نرخ ها در بریتانیا رسید  در همان دوره، از 

فرهنگ خود در سطح بین المللی شهرت یافت، به ، شهر به دلیل 0961اوایل دهه 

 مرسی بیت که مترادف با بیتلز شد  "Merseybeat"ویژه به عنوان مرکز صدای 

های اخیر، اقتصاد لیورپول بهبود یافته است، تا حدی به دلیل توسعه در سال   

  این شهر شهر های بازسازیگذاری قابل توجه درطرحتوریسم  و همچنین سرمایه

 پایتخت فرهنگی اروپا بود   1118در سال 

 ریشه نام لیورپول:
به معنای ضخیم یا گل  liverدر زبان انگلیسی قدیمی                              

اولین باردرحدود سال بنا به اشاره  ،که به معنای استخر یا نهر است polآلود و 

 ثبت شده است   Liuerpulبه عنوان  0091



9 
 

جزر  هریا ن اشاره اولیه به یک استخر"براساس فرهنگ نام های انگلیسی کمبریج، 

 آن تخلیه می شود  در مدی می باشد که اکنون پر شده است و دو نهر و

 0822اولین بار در سال به معنای لیورپولی   Liverpudlianصفت لیورپودیان     

 ثبت شد  

    تاریخ اولیه منطقه:
در عصر آهن، منطقه اطراف لیورپول امروزی کم جمعیت                               

ها بخشی از شود کالدرستونبود، اگرچه بندری در میولز وجود داشت  تصور می

 شناسی از مزارع بومی عصر آهنباستان یک دایره سنگی باستانی هستند و شواهد

 وجود دارد  التوم و هالوود، ایربیدر چندین مکان در 

 و همچنین Setantii ستانتی در این منطقه و در نزدیکی آن قبایل بریتونیک،

 سکونت داشتند      و Cornovii کورنوی

پس از میالد، با پیشروی رومن ها به سمت شمال برای درهم  71در حدود سال 

ین داخلی ب های در انگلیس وپایان دادن به درگیری ها"درویید"شکستن مقاومت 

 ، تحت نفوذ روم قرار گرفت  بریگانتس ،خانواده حاکم

، شواهدی از آثار کاشی رومی در اطراف منطقه جزیره تاربوک و 1117در سال    

پس از عق  نشینی   ه استو جواهرات رومی در منطقه لیورپول پیدا شد سکه

نیروهای رومی، زمین های این منطقه توسط بریتانیایی های بومی  زراعت  و 

  کشاورزی می شد 

ما ااگرچه خاستگاه شهر قبال  یک قلعه کوچک ساخته شده در وست دربی بود،    

است، زمانی که پادشاه جان  0117اوت  18منشاء شهر لیورپول معموال  مربو  به 

 کرد   منتشر  را"Liverpul"منشور ایجاد منطقه جدید، 

 :ورپولیاقتصاد ل
صاد                         س فیط ورپولیل اقت صاد یها تیاز فعال یعیو  را که یاقت

از  شیبا ب ورپولی  لردیگ یدهد در بر م یرخ م ورپول،یدر داخل و اطراف شااهر ل
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از  یکینفر،  1120111 یکالنشااهر تیو جمع یشااهر جمعیت نفر  ونیلیم 012

شد ایتانیبر یشهرها نیبزرگتر صاد قهدر مرکز منط که می با س یاقت  دیاس یمر

 یتیس ورپولیمنطقه لر د، 1107در سال  ،قرار دارد  اقتصاد شمال غرب انگلستان

 .افتی شیدرصد افزا 212 وتجربه کرد  ایتانیدر بر را یرشد واقع نیباالتر

صاد س ورپولیل اقت سا یاریمانند ب سلطه بخش خدمات ایتانینقا  بر ریاز  ، تحت 

درصد از کل اشتغال در شهر  61از  شی، ب1117است  در سال  یو خصوص یدولت

 .بود مهیو ب یمال ،یآموزش، بهداشت، بانکدار ،یدولت تیریمد یدر بخش ها

 :آموزش و بهداشت ،یدولت تیریمد
 آموزش و بهداشت ،یدولت تیریمد                                                         

شتغال نیبزرگترو  شده  یبا هم ترک در لیورپول  صاد ل بخش ا  ل راوورپیدر اقت

 باوجود  ایجاد کرده اند دهدیم لتشااکی را شااهر مشاااغل کل از ٪21 با یکه تقر

 نیانگیبخش ها از م نی، سطح اشتغال در الیورپولدر سطح اشتغال  ریکاهش اخ

 .استباالتر  سیانگل یاصل یشهرها ریسا

 نیاز چند یدفاتر یاساات که دارا یدولت تیریکز مهم مدامر ی از کی ورپولیل   

ها یبخش دولت هاد مانیغ یعموم یو ن پارت ها ،یرد مان   یدولت یعالوه بر سااااز

و  ،ییدفتر ساااوابن جنا مانند اداره گذرنامه ، یی  آژانس هارا درخود دارد یمحل

 می باشند شهر  ایندر یاتردف یدارا یهمگ اعلیحضرت درآمد و گمرک

 :مهیو ب یمال ،یبانکدار
 نیترعیاز سااار یکی مهیو ب یمال ،یبانک یهابخش                                   

 را مشاغل یدرصد 512 شیافزا است ،که ورپولیدر حال رشد اقتصاد ل یهابخش

ی و بزرگ صاانعت یها  شاارکتنشااان می دهد1116 -7مناطن در سااال  نیدر ا

ص صو در بخش  ژهیواند، بهکرده یگذارهیسرما ورپولیدر ل زین یخدمات بخش خ

مال بارکل یخدمات  گان، آل یپیج ز،یبا  نک  الیو لساااتر، گروه رو انسیمور با

  اندتوسعه داده ایخود را باز کرده  یهاتیکه سا رلندیاسکاتلند و بانک ا
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افتتاح  درلیورپول یمشاااوره حرفه ازرگ بمراکز  یتعداد ریاخ یدر سااال ها    

  ستاشده

 :توریسم
رشااد وتوسااعه اقتصااادی لیورپول  یاصاال از عمده عوامل توریساام             

 ونیلیم 28 بیش از کمی،1108در ساال  اسات براسااس برآوردهای اعالم شاده 

  1107در سال لیورپول یخارجم ستوریدرآمد از لیورپول بازدید کرده اند  توریست

   اعالم شده استپوند  ونیلیم 258بیش از 

ه ارائ توجه درخور شیافزا سااب  وارد به لیورپولتوریساات های  تعداد شیافزا    

   هتل ها، رستوران ها و کلوپ ها شده است ایجادباال مانند  تیفیخدمات با ک

شهر ل سال  ورپولیمرکز  در  بامجزا  یهاخانههتل و مهمان 27 یدارا، 1118در 

 6611با  واحد 67رقم به  نیا 1107سااال  دربود، که خواب  اتاق 2280مجموع 

در  هندیافتتاح در دو سااال آ یبرا زین گریهتل د نیچند افزایش یافتاتاق خواب 

  موجود خواهد شد یدرصد تعداد اتاق ها 02 شیبرنامه است که منجر به افزا

در مرکز  توانندیکروز م یهایجهان است که کشت یاز معدود شهرها ورپولیل   

 از جمله هایاز کشااات یتعداد قابل توجه 1118و از ساااال  رند،یشاااهر پهلو بگ

Grand Princess و Queen Elizabeth 2 شت نالیدر ترم سافر یهایک  یبرم

 نالیاز ترم یچرخش اتیعمل ورپولی، ل1102درآمدند  از سال  حرکتبه  ورپولیل

   آغاز کرد را دلندزیکروز و جذب مسافران کروز از شمال انگلستان و م یکشت

 نالیترم کی یبرا هیاول یاز طرح ها 1107در سااپتامبر  ورپولیشااهر ل یشااورا

ست دیمرکز جد نیکرد  ا یکروز پرده بردار یپوند ونیلیم 51 دیجد  یکم قرار ا

 نالیساااخته شااود  ترم درپرنس داک ،یخروج نالیترمنساابت به  یترازمرسااردو

کند و شااامل  جاجا به مسااافر را  2611با حداکثر  ییها یتواند کشاات یم دیجد

کار نقشااه  دخواهدبوکافه  کی نیپاسااپورت و همچن یکنترل اختصاااصاابخش 

رود در  یآغاز شد و انتظار م 1108در ماه مه  دیجد ساتیتأس ایجاد یبرا یبردار

 .آغاز شود 1111 ینیتخم لیتکم خیسال با تار زییپا
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هسااتند که توسااط  یسااواحل شاان یادیتعداد ز یآن دارا یهاو بخش ورپولیل

س س لیریمر ستر ستند یقابل د ستان محبوب یهاکه در ماهسواحلی   ه  تیتاب

  .کنندیم دایپ یادیز

لیورپول این روزها یک کالن شهر مهم تجاری، یک شهر دانشگاهی، و مرکز مالی 

است، و همچنین یک شهر کلیدی برای کلیساهای کاتولیک و آنگلیکن که هر دو 

 ند  می باشاسقف  آن دارایدر

این شاااهر دارای سااااختمان های تاریخی زیبا و همچنین با  ها و پارک های 

این  اساات  برخی از جاذبه های اصاالیبساایار متعدد، موزه ها و امکانات تفریحی 

 یکی از تاالرگالری هنر واکر و تاالر فیالرمونیک می باشاااند   این  ازجملهشاااهر 

لیورپول افزون بر این  می شااود  بهترین سااالن های کنساارت در اروپا محسااوب 

کان شش م بنا به اشاره عنوان  میراث جهانی یونسکو شناخته شده است  نامی که

له  یام Pier Headرا در مرکز لیورپول از جم بان ویل یا یال آلبرت داک، و خ ، رو

 دهد  براون پوشش می

برخوردار این شاااهر همچنین  به عنوان یک مقصاااد خرید از  محبوبیت ویژه    

ست، به سا شهر لیورپول 21ایت ویژه یک  شیکه به خرده هکتاری بیرون  ها فرو

اینکه چرا این شاااهر پر جن  و جوش یکی از  آگاهی ازاختصااااا دارد  برای 

بهترین مکان های دیدنی در انگلساااتان اسااات، فهرسااات برخی جاذبه های 

  گردشگری آن به شرح درپی پاسخگو خواهند بود

  بیتِلز

مشاااهور اسااات  تورهای گوناگون به  "بیتِلز"لیورپول به عنوان زادگاه          

دهد که راه خود را دنبال کنند و در مکان های طرفداران گروه این فرصت را می

معروفی مانند پنی لین و اساااترابری فیلدز قرار گیرند  تورها معموال  شاااامل 

 0960ه است که در سال داستان بیتلز در آلبرت داک و کالب غار بازسازی شد

  اولین حضور خود را در آنجا انجام دادند 

، و خانه ساااابن مک کارتنی در خیابان فورتلین جائی که گروه، فروشاااگاه بیتلز 

ها و یادگاری های اولیه خود را تمرین کرد، اکنون برای  بازدیدبساایاری از آهنگ
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ک هااای سع

بیتلزها برای 

عاامااوم باااز 

  اسااااااات

ین  ن چ م ه

نه دو ران خا

کودکی جان 

لاانااون در 

خاایااابااان 

، 150منلوو 

هاامااراه بااا 

باشااگاه قهوه کازبا در درب غربی، مورد توجه طرفداران اساات  کازبا که در سااال 

کانی برای  0959 به عنوان م یت بسااات، اولین درامر بیتلز،  لدین پ توساااط وا

تبدیل شااد و تا  Fab Fourهای محلی آینده افتتاح شااد، به محل ثابتی از گروه

ساااده نوزدهم، لیورپول به بندر  در ماند حد زیادی مانند دوران اوج خود باقی 

به آمریکای شمالی و محل استقرار  اصلی مهاجران انگلیسی و ایرلندی عازم سفر

ستار، و بندر ثبت کشتی شد خطو  کانارد و وایت ا ر د های اقیانوس پیما تبدیل 

هر پربازدید بریتانیا بود  این شاااهر به دلیل ، لیورپول پنجمین شااا1109ساااال 

فرهنگ، معماری، و ارتباطات حمل و نقل مورد توجه ویژه است  این شهر با هنر، 

به ویژه موسااایقی ارتبا  نزدیکی دارد  محبوبیت بیتلز، که به طور گساااترده به 

 نعنوان تأثیرگذارترین گروه تمام دوران در نظر گرفته می شود، منجر به تبدیل آ

لیورپول همچنان محل زندگی بسیاری  ک مقصد توریستی شد  افزون بر اینبه ی

این شهر همچنین برای  -های موسیقی برجسته بوده است از نوازندگان و شرکت

تولید بازیگران و هنرپیشااه های بی شاامار، هنرمندان، ورزشااکاران، کمدین ها، 

ای دارد  لیورپول بعداز  روزنامه نگاران، رمان نویسااان و شاااعران شااهرت دیرینه
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شده و پارک  ست  ساختمان های فهر لندن دومین گالری هنری، موزه های ملی، 

 های فهرست شده در بریتانیا را در اختیار دارد  است 

شهر تجاری دریایی سابن لیورپول شامل اسکله هد، آلبرت داک و خیابان ویلیام  

ور تیم های لیگ برتر فوتبال براون است  این شهر در ورزش، بیشتر به دلیل حض

لیورپول اف سی و اورتون اف سی شناخته می شود و مسابقات بین این دو رقی  

 Grandبه عنوان دربی مرسی ساید شناخته می شود  مسابقه اس  دوانی ساالنه 

National  س  دوانی ست ا شود  چندین منطقه از  Ain treeدر پی برگزار می 

به عنوان میراث جهانی ثبت شااده  1110تا  1112مرکز شااهر لیورپول از سااال 

مهم ترین در "اساات، و مجموعه وساایع پارک ها و فضاااهای باز شااهر به عنوان 

توسط ثبت پارک های تاریخی و با  های تاریخی انگلستان توصیف شده  "کشور

است  موقعیت آن به عنوان یک شهر بندری از نظر تاریخی جمعیت متنوعی را از 

ی از فرهنگ ها، به ویژه ایرلند، نروژ و ولز به خود جذب کرده طیف گساااترده ا

اساات  قدیمی ترین خانه جامعه ساایاهپوساات در بریتانیا و قدیمی ترین جامعه 

چینی در اروپا است  بومیان لیورپول )و برخی از ساکنان قدیمی لیورپول( به طور 

اشاااره به  شااناخته می شااوند، اما اغل  با "Liverpudlians"رساامی به عنوان 

Scouse ،یک خورش محلی که توسااط ملوانان در شااهر محبوب شااده اساات ،

"Scousers"  نامیده می شااوند، که همچنین رایج ترین نام برای لهجه و گویش

جشن گرفت  1117محلی این شهراست که هشتصدمین سالگرد خود را در سال 

که با شهر نروژی به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا نامگذاری شد،  1118و در سال 

 استاوانگر مشترک بود 

شکوه»عنوان لیورپول به سیبا  شهر انگلی ش« ترین مکان در بین هر  صیف  ده تو

مترباالتر از سطح  71است  لیورپول بر فراز تپه های ماسه سنگی تا ارتفاع حدود 

دریا در اورتون هیل، که مرز جنوبی لیورپول را نشااان می دهد، بنا شااده اساات  

سا شبه جزیره ویرال جدا می دشت  سی لیورپول را از  حلی لنکاوی غربی خور مر

سفتون، و  سبی و ماگول در جنوب  شمال با بوتل، کرا کند  مرزهای لیورپول در 

  کرکبی، هویتون، پرسکات و هالوود در نوسلی در شرق مجاور هستند



15 
 

 لمیف صنعت

به خود جذب  ها و نواحی لیورپول فیلمسااااختمان                    ساااازان را 

ه آن را ب و ی کنند مدیدن که به طور مرت  از لیورپول فیلم ساااازانی کنند، می

در مجموع ، 1109در سال   کرده اندبرداری در بریتانیا تبدیل دومین شهر پر فیلم

ید فیلمبرداری روز  0751طی  به  0719حدود محصاااول  212تول میلیون پوند 

شهر وارد کرد   در  صاد  ستودیو 1108ژوئن اقت اعالم کرد که  Tw Ickenham، ا

 Littlewoods Poolsمتر مربع در ساختمان  8111قصد دارد فضایی به وسعت 

متر مربعی استفاده خواهند  1111بگیرد  آنها همچنین از دو صحنه صوتی جدید 

شوند  منطقه  ساخته  صلی  ساختمان ا ست در کنار  صلی کرد که قرار ا خرید ا

های از خیابان ها و مراکز خرید متعدد اساات  در میان خیابان متشااکل لیورپول

توان به خیابان چرچ، خیابان لرد، فروشی در مرکز شهر لیورپول میتر خردهبزرگ

شاره کرد  لیورپول وان به طور کامل در اکتبر   1118خیابان بولد و خیابان متیو ا

س سازی بخش بزرگی از منطقه کدپ شد که باز از این رو نام  –بود  L1تی افتتاح 

ساخته  Chavasseبخشی از آن در پارک قدیمی  که  است "وان"مرکز خرید  آن

قبل از افتتاح مجتمع  اند شاااده اسااات، اما بسااایاری از پارک هنوز باقی مانده 

سنت جان بزرگترین مرکز خرید لیورپول بود، هنوز هم  لیورپول وان، مرکز خرید 

 Claytonشیده در شهر باقی مانده است  مرکز خرید بزرگترین مرکز خرید سرپو

Square  نیز در مرکز شهر واقع شده است، مانندMetquarter یک مرکز خرید ،

 1116در سااال  و مجلل که عمدتا  از فروشااگاه های بوتیک تشااکیل شااده اساات

شد  مر دو  New Mersey Shopping Parkو  New Strandکز خرید اافتتاح 

دیگر لیورپولند  بخش تولید خودروسااازی نیز در شااهر و در  مجتمع خرید بزرگ

 Land Rover Freelanderو  X-Typeکه در آن جگوار  Halewoodکارخانه 

شود  تولید  شود، انجام می  سال  X-Typeمونتاژ می  شد، اما  1101در  متوقف 

پر کرد  بندر  1100رنجروور ایووک جدید این شااکاف را با شااروع تولید در بهار 

یورپول نوشتار اصلی: بندر لیورپول مالک بندر و فرودگاه لیورپول، هلدینگ پیل، ل

اعالم کرد که برنامه هایی برای توسااعه مجدد منطقه اسااکله  1117مارس  6در 
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شمالی شهر با طرحی تحت عنوان لیورپول واترز دارد که ممکن است شاهد ایجاد 

ر مجاورت باشااد  در یک میلیارد پوندی د 515شااغل و ساارمایه گذاری  07111

سااااله این با یک طرح خواهر در طرف دیگر رودخانه مرسااای به نام  51دوره 

Wirral Waters سال ست ]نیازمند منبع[ در  های اخیر، بندر لیورپول تا همراه ا

و شاارکت دانمارکی  NYKحدودی احیا شااده اساات، با هر دو شاارکت ژاپنی 

Maersk Line یتااانیااا در این شاااهر قرار کااه دفتر مرکزی خود را در بر

، یک پایانه کانتینری پس از Liverpool2[ این بندر با ساااخت 11[]10اند ]داده

تر از قفل کانال پاناما اساات، گسااترش یافت  هایی که پهنپانامکس برای کشااتی

کانتینر را در مقایسه با محدودیت قبلی  02511های حامل این قادر است کشتی

  حمل کند 2511

  لبازرگانی لیورپواتاق 

کنونی لیورپول  اتاق بازرگانی                                 

توسط گروهی از بازرگانان محلی  0851ابتدا در سال 

تأسیس شد تا صدای جامعه تجاری محلی، در مورد مسائل 

 روز و نفوذ و البی کردن سیاست های دولت را فراهم کند 

وجود  0796-0772این اتاق جایگزین اولین اتاق بازرگانی لیورپول شد ، که از 

داشت و یکی از اولین اتاق های بازرگانی جهان، و اولین اتاق بازرگانی در یک بندر 

  اتاقی که با وجود تغییرات شگرف در اقتصاد لیورپول، هدف می باشداصلی بریتانیا 

تیبانی از مشاغل بود در طول تاریخ حفظ اساسی خود را که تطبین خدمات و پش

 متوقف شد  0796سال  اما فعالیت این اتاق در ه است،کرد

 درسال گذشته کس  و کار  127در طول 

و اکنون مشاغل  تکامل یافت این شهر

فردی با اطالعات، آموزش و مشاوره مورد 

حمایت است   فرصت های کاری  از طرین 
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جلسه های  بین گروه های کس  و کار ارائه ، و جامعه تجاری را به اقتصاد گسترده 

 تر پیوند می دهد  

توسط گروهی از بازرگانان محلی لیورپول  "مدرن"اتاق بازرگانی  0851سال   در -

با یک دیگر »پایه گذار موافقت کردند  225به رهبری لئون لوی تشکیل شد  

 پیگیری وظایف اتاق  و محافظت از تجارت و بازرگانی لیورپولمنظور به مالقات و 

اتاق بازرگانی و صنعت لیورپول به طور رسمی به عنوان یک درنتیجه   «اقدام کنند

  محدود ثبت شد با مسئولیت  شرکت

اتاق بازرگانی لیورپول به انجمن اتاق های بازرگانی بریتانیا ملحن 0910 سال  در -

  شد 

جنگ جهانی اول اتاق بازرگانی یک کمپین  همزمان با0908-0902 ر سال های د-

به طور مستقیم به سیستم  که جذب نیرو به نام طرح اتاق بازرگانی انجام داد

 فراخوان ملی منجر شد 

 اتاق از ساختمان های صرافی به خیابان اولد هال نقل مکان کرد   0926 سال در -

جهانی دوم  اتاق با اقدامات احتیاطی حمله جنگ  - 0925 - 0929سال های در -

هوایی، دفاع ملی، تست های خاموشی و خدمت اجباری درگیر بود  همچنین به 

مشکالت فزاینده حفظ تجارت و بازرگانی در شهری به شدت بمباران شده مانند 

 لیورپول پرداخت 

 ل و یکصدمین سالگرد اتاق با پذیرایی در تاالر شهر لیورپو - 0951 سال در -

 مراسم در کلیسای جامع لیورپول جشن گرفته شد 

ماموریت های اولین ماموریت تجارت خارجی اتاق،  0967-0966 ل هایدر سا

آفریقای مرکزی انجام شد که منجر به کس  و سپس شرق به خاورمیانه ومنظم 

   گردیدکارهای صادراتی قابل توجهی برای شرکت کنندگان 

 ، نام خود را به اتاق بازرگانی مرسی ساید تغییر داد  0972در سال -
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برای ارائه دوره های آموزشی معتبر به  Trident Training Ltd 0986درسال  - 

 شرکت های محلی و ارائه خدمات کارآموزی به جوانان و کارفرمایان تاسیس شد 

اتاق به عنوان اصلی خود یعنی اتاق بازرگانی لیورپول بازگشت   0991 درسال  - 

عمدتا   «مرسی ساید»این به رسمیت شناختن شهرت بین المللی لیورپول و اهمیت 

   روی داد در بریتانیا

اتاق لیورپول به شبکه اتاق های بازرگانی تایید شده، اتاق های  0997 درسال   - 

 بازرگانی بریتانیا انتخاب شد  

های شانگهای رشهبا خواهرخواندگی مدنی درکلیدی  یاتاق نقش0999درسال   - 

 ولیورپول ایفاء کرد 

سالگی شهروجشن های  811جشن تولد راتاق د1118-1117سال های در - 

، از جمله میزبانی کنفرانس ساالنه اتاق های بازرگانی بریتانیا هنگیرپایتخت ف

نقش کاملی لیورپول  Arena & Convention Centerدرسالن تازه افتتاح شده 

 ایفا کرد  

ت تا با بیانیه مأموری اتاق لیورپول وضعیت قانونی خود را تغییرداد  1101درسال -

اقتصادی برای اعضای اتاق و جامعه اختصاصی برای ارائه توسعه، رشد و پایداری 

نافع م برای حفظ تجاری درلیورپول و درسراسرمنطقه شهر لیورپول، به یک شرکت

 جامعه تبدیل شود 

اتاق اتاق بازرگانی سفتون منحل شده را تصاح  کرد و به یک  - 1102 درسال -

 اتاق ترکیبی با نمایندگی از مناطن لیورپول وسفتون تبدیل شد 

اتاق مجددا  موقعیت خود را به عنوان صدای تجارت لیورپول   - 1107درسال   -

نشد و توجه را به سمت ارائه  متمرکز کرد و دیگر ارائه دهنده دوره های کارآموزی

 خدمات تجارت بین المللی، و عضویت معطوف کرد 

گیری اتاق پشتیبانی خط مقدم را از مشاغل در همه - 10-1111درسال های  -

  ارائه داد 09-کووید
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   خود را تغییر داد وضعیت  سال، اتاق لیورپول 86پس از  - 1110سال  در -

 :های دیدنیمکان
بنا و ساااختمان قدیمی با معماری  1511لیورپول بیش از                            

قرار  یونساااکوهای باساااتانی مکانفهرسااات باساااتانی دارد  آب نمای شاااهر در

اثر  151به استثنای باشد و این مملو از اشیای باستانی می موزه داک .استگرفته

  .تاریخی است

سنت نیکالسهای عبادتی تاریخی ای همچون مکان سای  ها و برای ارتدکس کلی

ستاو آدولف سای گو شهر وجود داردنیز ها برای کاتولیک کلی که درپی به ،در این 

  آنها اشاره خواهد شد 

 Royal Albert Dock:آلبرت یبارانداز سلطنت

 یبازساز یآلبرت که به طرز عال یبارانداز سلطنت                                      

تفاده که فقط با اس می باشد ایتانیدست در بر نیاز ا ساتیتأسن  یولاست اشده 

 ه است از آجر و آهن ساخته شد

  های جذب توریست در لیورپول استآلبرت داک یکی از بزرگترین مکان 

که  قرارداردا ریچشااامگ یهابلوک پنج طبقه از سااااختمان کی باراندازدر قل  

شکر در آن  یاند که زمانحور بندر را احاطه کرده   شدیم هیتخلپنبه، تنباکو و 

   انددار ساخته شدهطاق یروادهیپ کیدر اطراف  میعظ ییایکتوریو یهاسازه نیا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%AF%D8%A7%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%AF%D8%A7%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88_%D8%A2%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%81&action=edit&redlink=1
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 Tate Liverpool:تیت لیورپول

ست)تیت لیورپول                       شده ا صالح  شعبه از گالری  (عکس ا یک 

 در بارانداز آلبرت تأسیس شده است   ست کهتیت لیورپوال

یت در  ندن ت گالری ل

با  یان قرن نوزدهم  پا

میراثی از سااار هنری 

 –تیت تأسااایس شاااد 

که شااکر خام  فضااایی

شدن در  صفیه  قبل از ت

 آنجا ذخیره می شد 

هایی است که به هنر معاصر ها و گالریدارای سالن« تیت شمال»طبقه همکف  

   است و همچنین آثاری به امانت از گالری لندن اختصاا داده شده

 :موزه دریایی مرسی ساید
های موزه دریانوردی در لیورپول میزبان نمایشگاه                                       

سالشگفت ست که بین  شماری درباره هزاران مهاجری ا تا  0821های انگیز پر

بریتانیا را از طرین مرساای به مقصااد آمریکای شاامالی ترک کردند  این  0921

ای چشاامگیر از مصاانوعات مرتبط با دریانوردی موزه همچنین دارای مجموعه
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اند  تا آنجا که در قرن سااات که در زمان به عق  کشااایده شااادهلیورپول ادر

 سیزدهم به عنوان بندر ماهیگیری تأسیس شد 

با کشااتی های مدل، کارگاه ها و کشااتی های تاریخی نشااان  ،این تاریخ غنی 

ست  نمایشگاه ستانداده شده ا های تایتانیک و لوزیتانیا، دو تا های مربو  به دا

شتیانترین و غماز معروف سافربری تاریخ )هر کدام پیوندهای گیزترین ک های م

ندازه جذاب هساااتند  از دیگر کارهای  به همان ا با لیورپول داشاااتند(  قوی 

که زندگی روی یک زیردریایی  U-boat Storyتوان به بازدید از پرطرفدار می

به تصاااویر می نگ را  مان ج  Westernکشااااد، و موزه چشااامگیر در ز

Approachesهای مربو  به نیروی دریایی های نقشااه اصاالی و نمایشق، با اتا

 سلطنتی در جنگ جهانی دوم، اشاره کرد  

  Gallery & Museum of Victoria  :گالری و موزه ویکتوریا

دیدنی  گالری و موزه ویکتوریا در یک ساختمان                                            

( شاااناخته V&Mبه عنوان )که در محلی  -با آجر قرمز در دانشاااگاه لیورپول 

همراه  را هاها و سرامیکهای بزرگی از مجسمهمجموعه، و واقع شده استشود می

شییبا مجموعه شمگیر از نقا سیان فروید و جی ام دبلیو ی چ های افرادی مانند لو

ی از سخنرانی ها ی  این مرکز همچنین دارای برنامه را درخود جای داده استترنر 

  و کارگاه های آموزشی و همچنین یک کافه و فروشگاه است 
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 :ورپولیل شکوه سه گانه
سلطنتی لیورپول،                                       ساختمان کانارد و  ساختمان 

ه اساات ک یمعن نیبه ا ورپولیل خچهیتار، در اسااکله هد ورپولیساااختمان بندر ل

بل توجه قا ها یتنوع  مار یاز سااابک  که از  یمع خل شاااهر وجود دارد  در دا

 یمدرن معاصر را شامل م یتا معمارگرفته  شانزدهم  سدهتودور یساختمان ها

هجدهم به بعد اساات، سااده شااهر مربو  به اواخر  یهاساااختمان شااتریشااود  ب

 لیتبد ایتانیبر یامپراتور برتر در یهاقدرت از یکیآن شاااهر به  یکه ط یادوره

 شد  

شده در ل 1511از  شیب    تعداد  نیوجود دارد که از ا ورپولیساختمان فهرست 

  فهرست شده اند دو ساختمان درجه 85و  کیساختمان در فهرست درجه  17

نساابت به هر  یعموم های مجساامه یشااتریتعداد ب یدارا نیشااهر همچن نیا   

هر ش جورجیانی های ساختمانو نستریاز وست م ریبه غ ایتانیدر بر یگرید نمکا

ست  ا ست شد  سب  یمعمار یغنا نیباث ا  نیبه عنوان بهتررا  ورپولیکه له ا

ر د ورپولیل یو طراح یارزش معمارکنند   فیانگلسااتان توصاا ییایکتوریشااهر و

سا 1112سال  شهر به عنوان  نیکه چند یشد، زمان ییشنا سر  سرا منطقه در 

 ییایدر یها که به عنوان شااهر تجارمکان نیاعالم شااد  ا ونسااکوی یجهان راثیم

سم شوند،یشناخته م ورپولیل سعه  تیبه منظور به ر شهر در تو شناختن نقش 

ر اسا ب  تیوضع نی، ا نیا وجوداسکله اضافه شدند  با یو فناور یالمللنیتجارت ب

 لغو شد،  1110 هیدر ژوئس تصمیم  یونسکو 

ساموئل کانارد کانادایی، مالک   ساختمان کانارد )به نام  ساختمان بندر لیورپول، 

ساختمان رویال -هالیفاکس-اولین خط کشتیرانی از لیورپول  پول یورلبوستون( و 

برای عموم آزاد نیست(  همچنین این مکان جایی است که بنای زدید ازآن اکه ب )

کشااتی لوکساای که در سااال  "موتورخانه های قهرمان"یادبود تایتانیک را به یاد 

یافت  همچنین بنای یادبود ملکه ویکتوریا در اینجا می توان غرق شاااد،  0901

سال  شهر جورجیا که در  سمه بیتلز؛ و تاالر  شد با  0752قرار دارد  مج ساخته 

 گنبد مسی دوست داشتنی اش که توسط مجسمه مینروا تاج گذاری شده است  
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 St. Georg Gallery :تاالر سنت جورج

خیابان براون با سااتون ها و مجساامه  تاالر ساانت جورجِ                              

های کورنتی مزین شاااده اسااات  ساااالن بزرگ آن با تزئینات مجلل که یکی از 

اغل  برای کنسااارت  و بزرگترین ارگ های جهان را در خود جای داده اسااات،

 استفاده می شود 

ساانت جان نمای تاالر ساانت جورج در های باشااکوه در پشاات ساااختمان، با  

 گذارد های برجسته را به نمایش میهای لیورپودیاییمجسمه

 هایساااختمان پلی تکنیک نزدیک، بخشاای از یک گروه باشااکوه از ساااختمان 

های مطالعه وکتابخانه یونانی نو اسااات که شاااامل کتابخانه ویلیام براون، اتاق

 نبی است  هور

اساات که به عنوان یک  Bluecoat Chambersهمچنین اتاق های چشاامگیر 

سال  سه خیریه در  شهر  0707مدر ساختمان مرکز  شده و قدیمی ترین  ساخته 

 است

 ه هایگویند، منظراین برج رصاادی که به آن فانوس دریایی ساانت جان نیز می

 دهد ارائه می راای از شهرالعادهفوق
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  Walker Art Gallery:گالری هنر واکر

ست که  ورپولیدر ل یهنر یگالر کیهنر واکر  یگالر                             یکیا

ستان را در خارج از لندن در خود جا یهنر یهامجموعه نیاز بزرگتر داده  یانگل

 .است ورپولیل یمل یهااز گروه موزه یبخش نیاست  ا

 گالری هنر واکر نمای

 یکه مؤسسه سلطنت یگردد، زمان یباز م 0809هنر واکر به سال  یگالر مجموعه

روسااکو  امیلیروسااکو را به دساات آورد، و امیلیاز مجموعه و ینقاشاا 27 ورپولیل

س  و کار بانک ست ک شک شد مجموعه خود را به دنبال  شد،  یمجبور  خود بفرو

                                                             . نشد دهیهرچند که توسط دوستان و همکارانش از هم پاش

هدفمند در کنار  یگالر کیدر  ی، مجموعه مؤسااسااه ساالطنت0822سااال  در   

 جمعی، مذاکرات 0851گذاشته شد  در سال  شیمؤسسه به نما یساختمان اصل

 ،یهنر یگالر کیدر  شینما یتصاااح  مجموعه مؤسااسااه، برا یشااهروندان برا

 .دینرس جهیبه نت ،یشنهادیکتابخانه و موزه پ

سال  یهامجموعه در دهه نیا    شد کرد: در   ورپولیشهر ل یشورا 0850بعد ر

 یبایز یاز انجمن هنرها یشتریو آثار ب دیرا خر ورپولیل یآکادم پروانه مجموعه
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 یآکادم نید  رقابت بوربه دست آ  راه بودشد سیتأس 0858که در سال  ورپولیل

 .هر دو شد یمنجر به فروپاش تیو جامعه در نها

که  یورپولیتاجر ل کی، به نام 0861براون در ساااال  امیلیو موزه و کتابخانه   

شورا سال  یسخاوتش  ساخت در  ساس قانون 0851شهر را قادر  صوب  بر ا م

داد،  یرا م یهنر یموزه و گالر ،یکتابخانه عموم کی سیکه اجازه تأساا پارلمان 

   افتتاح شد عمل کند 

ابخانه را در کت ورپولیل زییپا شگاهینما یبرگزاربار  نیشورا اول نیا 0870در سال 

 کرد   یماندهساز دیو موزه جد

 یهنر را قادر ساخت تا آثارگالری کتابخانه، موزه و  تهیکم شگاهینما نیا تیموفق

 یهاساااال نیاثر را ب 051کند و حدود  یداریشاااورا خر یمجموعه دائم یرا برا

 کرد   یداریخر 0901و  0870

 یطراح لیشاارلوک و اچ و وسیکورنل یهنر واکر که توسااط معماران محل یگالر

ارل " نیپانزدهم ،یاسااتنل یتوسااط ادوارد هنر 0877سااپتامبر  6شااده بود، در 

شد  نام آن برگرفته از ن "یربدِ سر اندرو بارکل کوکاریافتتاح  سس آن،  واکر  یمو

 ریرشایکه در ا است یو آبجوساز ثروتمند ورپولی(، شهردار سابن ل0812-0892)

شد و تجارت خانوادگ سترش داد و برا یمتولد  ستان گ  هآنجاب یزندگ یرا به انگل

 .مکان کرد

مجموعه خود را به صااورت امانت  ورپولیل ی، موسااسااه ساالطنت0892سااال  در

روساااکو و  امیلیمجموعه و 0928قرار داد و در ساااال  یگالر اریختبلندمدت در ا

رخ جهانی دوم  پس از جنگ  یدر طول بازسااازاقدام  نیآثار را ارائه کرد  ا ریسااا

سال  یکه گالر یداد، زمان شد، و در  سته  شا 0950ب شد  در طول جنگ  ییبازگ

شد و مجموعه برا یدوم، گالر یانجه صرف  سط وزارت غذا ت پراکنده  یمنیا یتو

  شد

در  یمل یها یاز موزه ها و گالر یبه عنوان بخشااا یگالر نی، ا0986ساااال  در

  افتیدست  یمل گاهیبه جا د،یسا یمرس
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سای جامع متروپولیتن لیورپول  Liverpool Metropolitan :کلی

Cathedral 

متروپولیتن لیورپول کلیسای جامع                                                           

های ایرلندی االصل ساکن در این شهر یاییردر نشان دهنده نسبت باالی لیورپو

ست  در سده های  طول مهاجرت  ا صلی  ، لیورپول بندر11و  09ایرلندی ها در ا

سیاری از مهاجران در شتی رانی برای ایاالت متحده بود و در نهایت ب شهر  اینک

 ساکن شدند  

تکمیل نشد   0967آغاز شد، اگرچه در واقع تا سال  0918سال ساخت و ساز در 

ستوانه ای آن یک  ست فوت،  "چادر"در اطراف برج ا بزرگ قرار دارد  با قطر دوی

رود و کل فوت ارتفاع دارد باال می 171به شااادت به یک طبل قیفی شاااکل که 

 ست  شده ا بلندبزرگی ارائه می دهد که بر فراز شهر ساختار را شبیه فانوس

        Liverpool cathedral :کلیسای جامع لیورپول

جامع اسااقف  یسااایکل ورپولیجامع ل یسااایکل                                       

ست ساخته شده ا ورپولیدر ل مزیکوه سنت ج فرازاست که بر  ورپولیل کنیانگل

سقف ل ر د حیجامع مس یسایاست  ممکن است از آن به عنوان کل ورپولیو مقر ا

سند تقد ورپولیل ست(  سی)همانطور که در  شده ا س یسایکل ایثبت    حیجامع م

 میتقد حیبه مس« او» زیرستاخ نیباشکوه تر ادیبه  ژهیبه و»شود که  ادی ورپولیل
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ست ساختمان مذهب یسایکل نیبزرگتر ورپولیجامع ل یسایکل شده ا  یجامع و 

 .بزرگ جهان است یسایکل نیو هشتم ا،یتانیدر بر

 یسااالها نیب Giles Gilbert Scott توسااط یجامع بر اساااس طرح یسااایکل

کوچک  یسایساختمان، از جمله کل یساخته شده است  طول کل 0978و  0912

 ،یاز نظر حجم کل  متر( است  089) اردی 117به باکره مقدس(،  صی)تخص یدیل

ستو با  یسایکل نیبه عنوان پنجم ورپولیجامع ل یسایکل جامع بزرگ در جهان ا

سنت جان اله یسایکل شهر ن یجامع   ساختمان نیعنوان بزرگتر به ورکیویدر 

 کند   یرقابت م کنیانگل یسایکل

بدون مناره  یساهایکل نیاز بلندتر یکیمتر(  010فوت ) 220با ارتفاع  سایکل نیا

جامع در فهرست  یسایکل نیاست  ا ورپولیسازه بلند در شهر ل نیجهان و چهارم

ثبت شااده  کیساااختمان ثبت شااده درجه  کیانگلسااتان به عنوان  یمل راثیم

  است

ست  کل نیجامع ا یسایاز دو کل یکی کنیجامع انگل یسایکل جامع  یسایشهر ا

س یلیما میدر ن با یتقر ورپولیل یروم کیکاتول تنیمتروپول شده ا ت  شمال واقع 

که  یهوپ، تاجر محل امیلیکه نام خود را از و Hope Streetتوساااط  سااااهایکل

شااده اساات، قرار  الاشااغ کیالرمونیکه اکنون توسااط تاالر ف یاش در محلخانه

   شده بود ینامگذار ساهایاز کل کیها قبل از ساخت هر داشت و مدت
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 Liverpool St. Trinity:لیورپول کلیسای تثلیث مقدس

سای                                                       تثلیث کنیآنگل یمحل یبایزکلی

مقدس در چرچ رود، ، مرسی ساید، لیورپول واقع است  کلیسائی انگلیسی و فعال 

شین لیورپول  سقف ن سا ثبت  ودر ا ستان این کلی ست میراث ملی انگل  اردر فهر

  ستده اکرتوصیف  "بهترین کلیسای جورجیانی لیورپول"جم به عنوان نجان ب

به عنوان یک کلیسااای کوچک توسااط جان هوپ  0792ثلیث مقدس در سااال  

آن را  کشیش ویلیام کلیور، اسقف چستر 0792اوت  5ساخته شد   در  طراحی و

 کرد  س تقدی

سال  شرقی آن 0900در  سمت  شد و ق شیده  سا مجددا  به نظم ک سازی  کلی باز

شد  گالری های شمالی و جنوبی برداشته شد و فضائی مناس  برای غسل تعمید 

 در پایه برج ایجاد شد  

مشخص شد که برج ناپایدار است و قسمت های باالیی آن شامل  0951در دهه 

 گنبدهای روی هم برداشته شد 

جدی  ، کلیسا به دنبال آتش سوزی های0970، و  دوباره در سال 0960در سال 

بازسااازی شااد  معماری خارجی این کلیسااا از ساانگ وبا سااقفی از تخته ساانگ 

ساخته شده است  سبک بدنه کلیسا، جورحیانی  و انتهای شرقی آن نئوکالسیک 
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ست  سل تعمید  ا شامل محل غ ستان یک برج غربی  شب شامل یک  شه  آن  نق

ست و باال ست  این برج دارای یک پنجره غربی )که قبال در بوده( ا ی آن پنجره ا

شده قرار دارد  در امتداد طرفین کلیسا پنجره و هایی در دمدور و تابلوهای تزئین 

تر و قسمت ای و بزرگهای پایینی دارای سرهای تکهطبقه وجود دارد که قسمت

 باالیی دارای سرهای گرد است  

 :  Liverpool Museum:موزه لیورپول 

سال                         شد، جغرافیا، تاریخ و  1100موزه لیورپول که در  افتتاح 

موزه  جشاان می گیرد  ارائه و را بندر و مردم آن، فرهنگ منحصاار به فرد شااهر 

بازگو   ارائه داساااتان لیورپول و مردم آن اهمیت جهانی این شاااهر را لیورپول، با

 کند  می

موزه های ملی لیورپول به عنوان جدیدترین موزه گروه  1100این موزه در سااال 

شد و در  سابن زندگی در لیورپول  همان 1100ژوئن  09افتتاح و جایگزین موزه 

، به مدت دو ماه برای کارهای 1107اما  در ژانویه  ساااال به روی عموم باز شاااد 

 ضروری تعطیل شد  در طبقه همکف، تحوالت شهری و تکنولوژیکی شهر، اعم از

له انقالب صااا که محلی و ملی، از جم یا، و این تان نعتی و تغییرات امپراتوری بری

چگونه این تغییرات بر توسااعه اقتصااادی شااهر تأثیر گذاشااته به نمایش درآمده 
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اساات  طبقه باال به هویت خاا و قوی لیورپول از طرین بررساای تاریخ اجتماعی 

شهر، از سکونت در این منطقه از دوران نوسنگی تا امروز، مهاجرت، و جامعه ها و 

کنند، می پردازد   موزه همچنین های گوناگون که به تنوع شهر کمک میهنگفر

دارای موارد ی مانند: لیورپول کوچک، گالری برای کودکان زیر شاااش ساااال  

سالن تئاتر و  سی/تاریخی  و یک  شنا ستان  کارآگاهان تاریخ، مرکز منابع تعامل با

که  ی، زمانشاااد آغاز 0850از ساااال  زیهمه چصاااندلی برای اجراهای  081

شهر ل یعیطب خیتار میمجموعه عظ یارل درب نیزدهمیس  اهدا ورپولیخود را به 

 .شد لیتبد یبه موزه جهان یبود که روز یزیآغاز چ نیکرد  ا

شت  با از  یکیدارای اکنون  ورپولیل گر،ید یموزه و گالر 6 جادیسال و ا 061گذ

 .باشد می ایتانیها در بر یمجموعه موزه ها و گالر نیبزرگتر

با چنان  ییایو اش یشهر آثار هنر یهاشد که موزه نیبر ا میتصم 0986سال  در

 تیمالک دیحفاظت از آنها با یکنند که برا یآوررا جمع یو علم یخیتار تیاهم

 .متولد شد ورپولیل یموزه مل نجایآن را به ملت واگذار کرد  از ا

شیایی که تاریخ ها شامل لباسمجموعه های دوره و هنرهای تزئینی، و همچنین ا

شان می شهر را ن شهری  شهادتاجتماعی و  شفاهی، مطال  دهند، همراه با  های 

ستان سی، و عکسبا شدها شنا   این موزه همچنین خانه موتور بخار معروف می با

Lion  ساخته شد 0828است که در سال   

   Croxteth Hall :سالن کراکست

ساااخته شااد و در چند  0575در حدود سااال  یاصاال خانه                         

 و ی  جبهه اصلافتیگسترش  آن نیو کوئ جورجیانی تودور، یمرحله به سبک ها

سال  ،یغرب ینما شد  در ا 0711در  کارخانه  کیو  یینانوا کیدوره،  نیساخته 

 0872شدند  در سال   یتخر نهایا ایکتوریساخته شد، اما در دوران و یآبجوساز

  به سالن اضافه شد دکنندگانیبازد متاقا یبرابال  کی

از  پیش 0850اکتبر  9شااااهزاده آلبرت و فرزندانشاااان در  ا،یکتوریو ملکه      

ست اقامت  لیسبارندگی  از ورود وروز بعد  ،ورپولیاز ل دیبازد سا در تاالر کراک آ
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شتند  با ضا 711با  دی، بازدنیا وجود دا در  یبه خوب یزاده محل  ینج ینفر از اع

  شدند ییرایپذ وشروع محوطه سالن 

سااااختمان  کی ،یسااااختمان خارج 2آن، مانند  یجانب یهاو سااااختمان تاالر

امالک درجه دو  نیدر ا گریساااختمان د 05هسااتند   دو شااده درجهفهرساات

ستند  خانواده مول سال  سدهاز نکسیه ارل  نیکه آخر ی، زمان0971شانزدهم تا 

ن ساافتو تسکن ن،یاو ژوزف ییکایآمر وهیکردند  ب یم یدرگذشاات، در هال زندگ

بود و به خاطر  ندزوریدوشاااس و یمیدوسااات صااام یزمان که-( 0912-0981)

س"فراوانش به  یقهوه ا یموها ست گذراند   یمدت -ملق  بود  "یفاک را در کراک

 .اقامت داشت اینجابود که در  نکسیعضو خانواده مول نیاو آخر

سال  نیکه آخر یهنگام ستجو 0971ارل در  شت، ج وارث  یبرا یجهان یدرگذ

از آن زمان  یاز امالک اصاال یارینبود  بساا زیآم تیعنوان انجام شااد اما موفق نیا

مربع( به عنوان  لومتریک 111هکتار ) 511 با ی، اما تقر توسااعه فروخته شااد یبرا

و شااامل  ،عموم باز اساات اسااتفاده یبرا ومانده اساات  یباق ییپارک روسااتا کی

شدکودکان  یبرا یامکانات مختلف باز االر تیک  شامل نیملک همچن نی  امی با

عموم باز اساات، و  یبه روشااده اساات  ایجاد زیناچ یانهیاساات که با هز یخیتار

 مزرعه کیبه صااورت شااده و  ینگهدار ییایکتوریو  با   کی واننبه ع نیهمچن

  فاده استمورد است ییروستا

در  یباغبان یهامجموعه نیتریمیاز قد یکیمانده  یمحصاااور شاااده باق با این    

سط و ایتانیبر ست که تو سال  امیلیا سکو در  س 0811رو ها و  دهیشد  ارک سیتأ
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سولنوستمون  یها و مجموعه مل ومیپالرگونوجود دارد   Codiaeum یمجموعه مل

عه ا نیچن)کولئوس( و هم هایاز برومل یغن یمجمو مان ورپولی  لاد خاطر  یز به 

نه نیا رایدر جهان شاااهرت داشااات، ز شیهادهیارک تا  از گو  یهامجموعه عمد

 .شده است لیبا  تشک یمعمول یدهایبریه یبه جا یشده وحش یآورجمع

بال  یبازساااز یبرا یپوند 211111برنامه  کی، اعالم شااد که 1102مارس  در

س ست دهید  یآ شده ا سال  درنظرگرفته  شهر  یشوراملکه آن در  1107در 

سو ییشنهادهایاعالم کرد که آنها به دنبال پ ورپولیل سعه دهندگان برا یاز   یتو

سه تیریمد سال برا ونیلیم 0از  شیب نهیبا هز التیسالن و پارک با ت  یپوند در 

  اجرا هستند

شده بود که  یاجرا یبرا شنهادی، دو پ1108 هیتا ژانو   از یکیتاالر و پارک ارائه 

 یبه عنوان هتل مجلل، اسااپا و محل برگزار التیتسااه نیآنها قصااد داشاات از ا

ستفاده کند یعروس شورا برنامه1108مارس  درا  نیا یاندازراه یخود را برا یها، 

و  هاگاهشیها، نماکنسرت یزبانیم ،یستیجاذبه تور کیآن به  لیمرکز با هدف تبد

 .بازارها اعالم کرد

                               National Museum of Liverpool  waterway :موزه ملی راه های آبی 

های آبی                                        حل  لیورپول  موزه ملی راه  در ساااوا

Mersey  شتی منچستر در بندر ست    شده  اقعو، Ellesmereو کانال ک موزه ا

ش شامل نمای شیده گاه ملی آبراه  سرپو سفرهای قاین، زیادهای   تاریخی بناهای، 

 انگیز فراوان است  های شگفتدوران ویکتوریا والبته کانال با قفل
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 سرپرستی ویلیام جسوپ طراحیتوماس تلفورد به  های بندر المر که توسطاسکله

   ی گیردهنوز مورد استفاده قرار م 0951اند، تا اواخر دهه شده

 Park Birkenheadپارک بِرکِن هِد:

سی قرار دارد و با تونل پارک برکن هد                        سمت غربی مر ها و در 

های شود  در نزدیکی تونل، ویرانهخدمات عالی مرسی فری به لیورپول متصل می

سرا،  سده دوازدهم ، یک  سفره خانه قرار صومعه بندیکتین متعلن به  سرداب، و 

یا، در ساااال  با بودجه عمومی در بریتان  0827دارد  پارک برکنهد، اولین پارک 

سه ورودی با معماری گوتیک، ایتالیایی، و نورمن، و همچنین افت شد و دارای  تاح 

 دو دریاچه و یک پل مزین است 

 نمای پارک برکن هد 

همچنین گالری و موزه هنری ویلیامسااون با مجموعه ای درجه یک از تصاااویر و 

  ظروف چینی همراه با مطالبی در مورد تاریخ شهر مورد توجه است 

 Albert Dock Royal: آلبرت سلطنتی اسکله 

از ساااختمان ها و  یمجموعه ا آلبرت داک الیرو                                       

های جذب توریسااات در یکی از بزرگترین مکان  و ورپول،یاساااکله در ل یانبارها

ست س نیا .لیورپول ا سط ج ه شد یطراح کیهاردو پیلیو ف یهارتل یبنا که تو

بود که از چدن، آجر و  ایتانیسازه در بر نیافتتاح شد و اول 0826در سال ، است 

حتراق قابل ا ریانبار غ ستمیس نیاول نیا جه،یسنگ، بدون چوب ساخته شد  در نت
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 "الیرو"شد و افتخار داده به آن  یکه منشور سلطنت 1108در جهان بود  تا سال 

 .شد یز آلبرت شناخته مبه نام باراندا یبه نام آن اضافه شد، به سادگ

 نمای اسکله سلطنتی آلبرت

سال پس از افتتاح آن برا شد کیدرولیه لیبار جرثق نیاول یدو  صالح  به  .جهان ا

شگاه من،یحال ا نیباز و در ع یطراح لیدل سکله به فرو محموله  یبرامحبوب  یا

حال،  نیشد  با ا لیتنباکو، عاج و شکر تبد شم،یابر ،یپنبه، چا:با ارزش مانند  یها

سر شرفتهیپ یطراح با وجود سعه  ود ب یمعن نیحمل و نقل به ا یفناور عیآن، تو

بود، اگرچه خواهد   ازیبزرگتر و بازتر مورد ن ی، اساااکله هادرپی ساااال 51که در 

  ماند یبار باق یبرا ارزشمندفروشگاه  کیبارانداز آلبرت 

پا یطول جنگ جهان در به عنوان  ناوگان  یهانیقا یبرا یگاهیدوم، اساااکله 

فت  ا ایتانیاطلس بر انوسیاق عه در جر نیمورد درخواسااات قرار گر  انیمجمو

، 0920حمله رعد اساااا در ماه مه  انیدر جر ژهیبه و ورپول،یبه ل ییحمالت هوا

اساکله در شاهر  یو کاهش کل نمالکا ی  پس از جنگ، مشاکالت مالدید  یآسا

شد که آ شد  بارانداز آلبرت ن ندهیباعث  شخص با سال  .ام ستفاده مجدد از در  ا

   ه شداسکله سرانجام بست 0971

سال  کینزد نکهیبا توجه به ا سکله به ده  سازا س یمتروک بود، باز سکله در   الا

س ی، زمان0980 سعه مر شرکت تو شد، بارانداز آلبرت به  یراه انداز دیسا یکه 

 د ش ییبازگشا 0982در سال  یطور رسم

سکله رو امروزه ند جاذبه چ نیدتریعمده و پربازد یستیجاذبه تور کیآلبرت  الیا

ندن اسااات ا،یتانیمنظوره در بر ها همچن خارج از ل بار گاه و ان  نیمجتمع لنگر
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ساختمانها نیبزرگتر شده درجه  یمجموعه واحد از  ست  را در هر نقطه  کیفهر

  دهند یم لیتشک ایتانیاز بر

 High Education Center: لیعا مراکز آموزش

آموزش زبان  فنی تخصااصاای و کزاافزون بر مر لیورپول                                

 :های معتبری از جمله انشگاهد دارای  دانشگاهی/ پرشمار به عنوان شهری بندری

دانشااگاه هوپ  ، ساانت ادوارد ،دانشااگاه جان مورز لیورپول،   دانشااگاه لیورپول

 شجودان تعدادبیشماری  همه ساله پذیرایدانشکده پزشکی کرمسیری و   لیورپول

  د باشکشورهای میسایرو  انگلیس از

 برای آگاهی عالقه مندان در پی به کوتاه ساااخن به معرفی دانشاااگاه های مورد

 خواهیم پرداخت   اشاره

 University of Liverpool :دانشگاه لیورپول

واقع در شهر  ،/ پژوهشی، دانشگاهی دولتیدانشگاه لیورپول                           

 موسسان یکی از این دانشگاه  است لیورپول

که مشارکتی از هشت دانشگاه  استگروه راسل 

  می باشدمتمرکز در شمال انگلستان 

 نمای دانشگاه لیورپول

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%B2_%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%B2_%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%88%D9%BE_%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%88%D9%BE_%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%88%D9%BE_%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
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های این دانشگاه در یک پردیس شهری ، به فاصله  تنها پنج دقیقه بیشتر فعالیت

 پیاده روی از مرکز شهر لیورپول انجام می پذیرد  

سال  شگاه لیورپول با میراثی غنی که به  صلی  0880دان شگاه ا بازمی گردد، دان

سه برتر تحقیقاتی در بریتانیا 12 و   "آجر قرمز" س شد که  مؤ برنده  9، با می با

دانشااگاه لیورپول دانشااگاهی جهانی با مشااارکت های   جایزه نوبل مرتبط اساات

                                                                                                                                         پیشگام در سراسر جهان است 

ست،  شده ا شهر لیورپول واقع  شگاه لیورپول در قل   ساز  ودان ی یتجربه فراهم 

رتری ب  باشااددرجامعه بین المللی می  شااگفت انگیز، متحول کننده ودانشااجویی

شگاه درآموزش، یادگیری  شگاه را ، مکانات درجه یکا و، ، پژوهشاین دان این دان

 دانشگاه برتر جهان قرارداده است    111درفهرست 

درِصدِ فار  التحصیالن این دانشگاه به رتبه اول یا  75با توجه به اینکه بیش از    

ست که یکی از  دوم ست می یابند، جای تعج  نی ستان  15د شگاه برتر انگل دان

   باشدکه توسط کارفرمایان فار  التحصیل پیشرو هدف گذاری شده است

شگاه  برای افزایش موفقیت دانشجویان، ورود پشتیبانی شده به بریتانیا و  این دان

   دمشاوران شغلی و استخدامی را برای دانشجویان بین المللی ارائه می ده

شگاه، بیش از  17111از  شجوی دان شجوی بین المللی 8111دان اتحادیه  از ،دان

سیعی از برنامه های  021بیش از  یااروپا  ستند  طیف و شور ه سی و ک شنا کار

 های کارشناسی  بسیاری از برنامهشودکارشناسی ارشد در سه دانشکده ارائه می 

سی برق و الکترونیک و علوم  شکده مهند ست، و دان صنعت ا سال در  شامل یک 

ساله را ارائه میتعدادی برنامه ،کامپیوتر سی ارشد دو  شنا شامل های کار دهد که 

 گاه لیورپول همچنین طیف وسیعی ازیک سال کار ارزشمند صنعتی است  دانش

 یارائه م وبورس های تحصاایلی را برای دانشااجویان بین المللی خود تامین مالی 

سیاری  شجویان خارج از بریتانیا هزینه های بین المللی می پردازند، اما ب دهد  دان

 از برنامه ها قیمت رقابتی دارند  

یی در ارائه تساااهیالت اقامتی به دانشاااگاه لیورپول افزون بر این از جایگاه ویژه 

  دانشجویان برخوردار است
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  Liverpool John Moors University:دانشگاه جان مورز لیورپول

بررسی اجمالی دانشگاه جان مورز لیورپول                                             

حکایت از آن دارد که  این دانشگاه در سال 

تأسیس شده است و پیش  از اینکه  0815

به یک دانشگاه کامال  معتبر  0991در سال 

 زیکی ا این دانشگاه  در خور توجی را پشت سر نهاده استتبدیل شود، فرآیند 

کشور  011دانشجو از بیش از  11111های بریتانیا با تقریبا  بزرگترین دانشگاه

 جهان است  

رشته تحصیلی یکی از  151کارمند و  1511دانشگاه جان مورز لیورپول با 

بزرگترین،  پویاترین و آینده نگرترین دانشگاه های انگلستان است  این دانشگاه به 

اپذیر از زندگی شهری، در رویکرد جهانی و بین عنوان یک دانشگاه مدرنِ جدایی ن

المللی و مشارکت برای تسهیل تحقیقات و همکاری پیشرو در جهان، مقابله با 

به عنوان نقطه قوت تدریس در  -برخی مشکالت بزرگ جهانی را پیش روی دارد 

            پژوهش ها  از انتظارات باالی مسئوالن مربو  فراتر می رود رنسانس است و حال

شگاماناین  شگاه از پی شرفته ترین  دان ست و یکی از پی سانه ای ا آموزش چند ر

مراکز رساااانه ای بریتانیا را دارد  بسااایاری از ساااخنرانی ها را  با بهره گیری از 

شان   ساتید  شجویان را با ا کامپیوتر ارائه می دهد و زمان آموزش یک به یک دان

 به حداکثر می رساند  
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بین المللی این دانشگاه دوره های آموزشی زبان انگلیسی را هم به  ه  دانشجویانب

سه ارائه  صورت دوره های قبل از جل سه ای و هم به  صورت دوره های درون جل

  می دهد 

،  92، رتبه 1111در رتبه بندی دانشااگاه ها،  در راهنمای دانشااگاه تایمزدرسااال 

در رتبه بندی دانشااگاه  75رتبه   1111در راهنمای دانشااگاه گاردین در سااال   

سال  سال  99رتبه  1110جوان در   61، جان مورز لیورپول به رتبه 1102  و در

در رتبه بندی کیفیت تحقین ارتقا یافت  دانشااکده علوم ورزش این دانشااگاه  به 

 دلیل تحقیقات خود در رتبه بندی جهانی و دوم در بریتانیا قرار گرفت  

گاه های دانشااا له ویژگی  مه  از جم مت ه قا حل ا که  م جان مورز لیورپول این

                              دانشجویان جدید الورود در دانشگاه را برای سال اول تحصیل تضمین می کند 

 جان مورز لیورپولمرکز شهر و دانشگاه 

ستاوردهای را  سال افزایش می یابد  موفقیت ها و د سال به  شجویان  ضایت دان ر

ارتقای تجربه و فرصاات های ارائه شااده به دانشااجویان نیروی جشاان می گیرند  

ست  شگاه ا صیالن،  –محرکه کل دان شم انداز فار  التح شگام در بهبود چ کار پی

شجو محور  شارکت های فرهنگی و در حال تحول پردیس دان رویکرد نوآورانه به م

در حال تعیین معیارهایی برای جوهر زندگی دانشااگاهی درسااده  بیساات و یکم 

ست   جامعه دانشگاهی باز و مشتاق در سطح جهانی فعالیت می کند ؛ تالش ها  ا
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شجویان تجربه یی  حمای شود  به دان شن گرفته می  ستاوردها ج شود و د ت می 

 استثنایی ارائه می شود 

توان پژوهشااای این دانشاااگاه  در جدیدترین چارچوب تعالی پژوهشااای بریتانیا 

(REF در رتبه بیستم قرار دارد، با هفت موضوع در رتبه بندی )موضوع برتر  01

ن المللی عالی  مدرسااه مدیریت آن  یکی از در بریتانیا برای پژوهش پیشاارو و بی

 تاج»ای از مؤسسات در سراسر جهان است که دارای اعتبارنامه طالیی گروه نخبه

نهساااه آن در مقطع  MBAاسااات و  EQUISو  AACSB ،AMBAاز « گا

در جهان را  MBAبرنامه برتر  011کارشااناساای ارشااد گنجانده شااده اساات  و 

 فهرست می کند  

شگاه  به رتبه اول  75نکه بیش از با توجه به ای صیالن این دان صد از فار  التح در

سئوالن مربو  یکی از  ست که به گفته م ست می یابند، جای تعج  نی یا دوم د

دانشگاه برتر انگلستان است ششَ وکه برای افزایش موفقیت دانشجویان، ورود  15

ص ستخدامی اخت شغلی و ا شاوران  شده به بریتانیا و م شتیبانی  صی را براپ ی ا

دانشااجوی دانشااگاه، بیش از  17111دانشااجویان بین المللی ارائه می دهد  از 

کشور ند  طیف وسیعی از برنامه  021دانشجویان  بین المللی و از بیش از  8111

های کارشناسی و کارشناسی ارشد را در سه دانشکده ارائه می دهد  بسیاری از 

صنعت است، و دانشکده مهندسی برق  های کارشناسی شامل یک سال دربرنامه
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های کارشناسی ارشد دو ساله را ارائه و الکترونیک و علوم کامپیوتر تعدادی برنامه

شگاه همچنین می ست  این دان صنعتی ا شمند  سال کار ارز شامل یک  دهند که 

شجویان بین المللی خود تامین  صیلی را برای دان سیعی از بورس های تح طیف و

 ی دهد  مالی و ارائه م

 University of Hope Liverpool:لیورپولهوپ دانشگاه 

دانشااگاه هوپ لیورپول که با نام هوپ نیز شااناخته                                     

در حومه شهر لیورپول  0822می شود، در سال 

شد سیس  شگاه  .تا به طور رسمی به این دان

کلیومنیک وابسته است و فضاهایی -دین مسیحی

له  ند، از جم مان فراهم می ک به ای مل  را برای ع

شند  Hope و کلیسای EDEN ساختمان شته با ضیان می توانند انتظار دا متقا

آگاه،  کتابخانه مدرن با کارکنان کتابدار  1ابند، دست یمرکز تحقیقاتی  01 به که

شجو نیاز  موردو همه امکاناتی که  شددان شگاه با  وجود دارد می با  زمرک این دان

 .دقیقه با اتوبوس فاصله دارد 21شهر پر جن  و جوش لیورپول فقط 

ستان  شگاه جامع علمی انگل شگاه هوپ لیورپول تنها دان ین یکی از قدیمی تر ودان

  موسسات آموزش عالی در بریتانیا است

 نمائی از دانشگاه هوپ
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شگاه  ضر این دان شجو از بیش از  6111 بیش از در حال حا شور 61دان  آن  در ک

  ثبت نام کرده اند

ساس، و شگاه هوپ لیورپول به عنوان  پس از برا شجویان، دان سنجی ملی دان نظر

برای تدریس، ارزیابی و بازخورد، حمایت انگلستان دانشگاه پیشرو در شمال غرب 

بندی شااد  لیورپول هوپ با توجه به پیشااینه تحصاایلی و توسااعه شااخصاای رتبه

 .اجتماعی قوی استدر الهیات و علوم ، مذهبی

شگاه هوپ لیورپول    ساله  دان سیه بین المللی با عملکرد باال  همه  ی متعدادی بور

  تیم پشااتیبانی و رفاه دانشااجویی می تواند در مورد مسااائل شااخصاای یا پذیرد

کمک کند  اتحادیه دانشجویان  آنان ویزا و استخدام دانشجویان، از جمله  تحصیلی 

دادی رویداد برگزار می کند و می تواند از دانشجویان بین تعدانشگاه هوپ هر سال 

 .المللی حمایت کند

رضااایت  %011های زیر در لیورپول هوپ در نظرساانجی ملی دانشااجویان، دوره   

 :نده ادانشجویان شمال غرب را کس  کرد

 ادبیات انگلیسی-0

 تاریخ - -1

 آموزش و پرورش و ورزش و تربیت بدنی -2

ابتدایی با دوران کودکی، آموزش ابتدایی با ریاضیات و آموزش ابتدایی آموزش  -2

 با الهیات

های شااامال غرب امتیاز های زیر از نظر رضاااایت از آزمودنیهمچنین آزمودنی

 :داشتند 011%

 علوم ریاضی-0

 تاریخ-1

 سیاست-2

در یک سااایت  می باشااد دارای تاالرهای اقامتی در هر دو پردیس  لیورپول هوپ

اتاق برای دانشااجویان سااال اول در مقطع کارشااناساای می  575جداگانه دارای 

 همچنین ساااالن هایی برای باشاااد، برخی از آن ها حمام اختصااااصااای دارند  
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دانشااجویان سااال دوم، سااوم و چهارم که مایل به زندگی در محوطه دانشااگاه 

  .هستند در نظر گرفته شده است

 :  .L.S.T.Mلیورپولدانشکده پزشکی گرمسیری 

سیری                                                               شکی گرم شکده پز دان

اساات   مدرک  یا قدرت اعطاب  یموسااسااه آموزش عال کی (LSTM) لیورپول

تأسیس شد،  0898در سال که  ورپولیواقع در ل ثبت شدها ست  هیریموسسه خ

سه س سی بیماری هایی مانند ای  اولین مو ایدز،  HIV :در جهان بود که به برر

بر  افزون دارد   ساال، ماالریا و همچنین بیماری های مختلف لنفاوی اختصاااا

منابع آنها صاارف توسااعه داروها و واکساان های این، بخش قابل توجهی از کار و 

اه و دوره جدید می شود  دوره ها درانواع مختلفی از جمله دوره های آنالین و کوت

ستند که می توانند در  سترس ه شد تمام وقت آنها در د سی ار شنا  1-0های کار

 .سال تکمیل شوند

 LSTM  دارای مجموعه وسیعی از تحقیقات اساسی و ترجمه ای و فعالیت های

ست  برای  شت عمومی ا ستی در زمینه بیماری های عفونی و تحقیقات بهدا سیا

 است:چهار بخش ای دارمدرسه این رسیدن به این هدف، 

 المللی)الف( بهداشت عمومی بین

 های گرمسیریشناسی بیماری)ب( زیست 

 )ج( علوم بالینی  

  شناسی ناقل )د( زیست 

 :بهداشت عمومی بین المللیدپارتمان 

المللی بهداشااات دپارتمان بین                                                            

های ها، تقویت ساایسااتمعمومی در اسااتفاده از تحقیقات برای هدایت ساایاساات

های بهداشااتی تخصااص دارد  این امر از طرین کار بر بهداشااتی و بهبود مراقبت

روی نظارت و ارزیابی، برابری جنسااایتی، تقویت ظرفیت و تحقین در مورد نقش 

 به دست می آید   منابع انسانی در توسعه سیاست
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این دپارتمان همچنین تحقیقاتی را در زمینه توسعه و گسترش مداخالت پیچیده 

 کند هدایت می وی آیو در مقیاس بزرگ برای جلوگیری از گسترش اچ

 :گروه زیست شناسی بیماری های گرمسیری

تمااان زیساااات دپاا                                                                       ار

سیری تحقیقات پایه با رتبه بین المللی در مورد انگل  سی بیماری های گرم شنا

و همچنین تحقیقاتی در   و  های گرمسااایری مانند ماالریا، فیالریازیس لنفاوی، 

ستوایی نادیده گرفته انجام می دهد  این بخش  مورد مارگزیدگی و بیماری های ا

ستوایی و عفونیکه در مرکز بیماری شرو جهانی  LSTM های ا ست، پی ستقر ا م

 .در کشف دارو و تشخیص و پاتوژنز بیماری است

 :گروه علوم بالینی

بالینی بر بهبود مدیریت بیماری های مهم در بخش علوم                             

مناطن گرمسایری تمرکز دارد  پژوهشاگران در طیف وسایعی از علوم بالینی کار 

می کنند، از جمله: پزشااکی تجربی  ساانتز شااواهد؛ آزمایشااات بالینی؛ اجرا و 

ارزیابی؛ تدریس و تمرین بالینی زمینه های خاا مورد عالقه شامل اپیدمیولوژی 

ای عفونی بالینی، توسااعه راهبردهای پیشااگیری و درمانی برای عفونت بیماری ه

  های تنفسی، و بهبود سالمت کودک و نوجوان است

  Transportation  :نقل حمل و

لیورپول به عنوان یک شااهر بررگ بریتانیائی دارای شاابکه حمل                   

شت یلیر ،یاجاده ونقل ست،  درخور ی هایو ک فرودگاه  کی افزون بر اینتوجه ا

 دارد   زیاسکله معروف ن ستمیس کیو  یالمللنیب

حمل و نقل  یها رسااااختیز ا،یتانیبزرگ بر یاز شاااهرها گرید یاریمانند بسااا

   شااود یکنترل و اجرا م، متمرکز یلیو ر یجاده ا یشاابکه ها یرو بر ورپولیل

   مرزی تراول انجام می پذیرد در داخل شهر توسط یخدمات حمل و نقل عموم

مربوطه  یعمدتا  توسااط مقامات محل ورپولیدر داخل و اطراف ل یاجاده شاابکه
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 ایتانیبر در یاصل یهاجادهتمام   اما ها در آن قرار دارندکه جاده شودیم تیریمد

   می باشندنظارت  دست اداره وبزرگراه انگلستان  مدیریتدر  ،خارج از لندن و

  .باشندهواپیما، قطار، اتوبوس و کشتی جزو وسایل نقلیه مهم این شهر می 

توان با هواپیما یا قطار یا اتوبوس ساافر کرد  اما برای مثال از لندن تا لیورپول می

  .اشدبترین وسیله سفر به لیورپول قطار می  ارزاناستها بسیار متفاوت قیمت

ا  ارتبانگلساااتان  اصااالی دیگر مناطن با بسااایاریبزرگراه های منطقه لیورپول 

به دارندمساااتقیم جاده ای  یا(  تان   جاده النس )اولین بزرگراه بین شاااهری بری

   افتتاح شد 0922در سال است که سالفورد 

  شاوندیخارج م وارد و وان  ورپولیاتوبوس ل ساتگاهیخدمات اتوبوس راه دور در ا

سان یمحل یاتوبوس ها شهر و مناطن اطراف آن خدمات ر کنند  دو  یم یبه کل 

صل انهیپا سکوئ نیاتوبوس کوئ ستگاهیعبارتند از: ا یمحل یهااتوبوس یا ر )واقع ا

شرق و  سرویس دهی ی( برامیال ابانیآهن خراه ستگاهیا یکینزددر  شمال،  در 

شهر، و ا ی از آلبرت( برباراندا یکیوان )واقع در نزد ورپولیاتوبوس ل ستگاهیغرب 

  است  ق  به جنوب و شرسرویس دهی 

 تأسیس 0821که  در سال  استراه آهن لیورپول و منچستر اولین راه آهن بخار 

افتتاح  0886آهن مرسی دومین خط زیرزمینی در جهان بود که در سال راه شد 

گرفت، توان به عنوان مترو در نظر شااد  اولین خط قطار مرتفع و آنچه امروزه می

 راه اندازی شد  0892برای اولین بار در سال  است که آهن هوایی لیورپولراه

 :ورپولیل ییراه آهن هوا
شاابکه گسااترده  یدارا ورپولیل ،یخیلحاظ تار از                                      

آغاز  ورپولیل یتوسط شرکت تراموا 0869که ساخت آن در سال  می باشدتراموا 

 .شد دهیبرچ 0951در دهه  اماشد  

هان بودهوائی آهن راه   نیاول ورپولیل ییآهن هواراه به  و برق یرویبا نکه  ج

تاح شاااد  0892 هیفور 2در  ورپولیل ییآهن هواعنوان راه  02در مجموع و افت

شت  ا ستگاهیا س یخط در طول جنگ جهان نیدا  تیو در نها دید ادیز  یدوم آ

 بسته شد   0956دسامبر  21در 
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 Liverpool airport :فرودگاه

 :ورپولیفرودگاه جان لنون ل
 0921که در دهه  ورپولیل جان لنون فرودگاه                                          

شد، در نزد ست  ا یکیافتتاح  شده ا شهر واقع  سپک در جنوب  فرودگاه در  نیا

 رودگاهف بهجان لنون،  تلز،یگروه ب انگذاریو بن دیبه افتخار نوازنده فق 1110سااال 

   ه شدنام داد رییتغ ورپوللی لنون جان

شامل طرح یلوگو ست که جان لنون از خود  یفرودگاه  ست و عبارت دهیکشا  ا

«Above us only sky»از آهنگ ی، اشااعار «Imagine»  تیحساااساا او 

به ا رییتغ رامونیپ با نینام فرودگاه  که لوگو  نا بود  نهیبه صاااورت مخف دیمع  ا

گاه شود  فرود رونماییجان لنون،  وهیاونو، ب وکویشد تا بتواند توسط  یم یطراح

 از سوار شدن بر یریشصت بود و تصاو هدر ده تلزیب ینقطه شروع تورها یمیقد

 شد  یم دهیگروه در آنجا در سراسر جهان د یماهایهواپ

سال  جا کرد و اکنون ه ب مسافر را جا ونیلیم 5به  کیفرودگاه نزد نی، ا1116در 

س 62به  صد، از جمله ب شهرها یاریمق سان ،ییاروپا یدیکل یاز   یم یخدمات ر

سال، مانند  انیتا پا 1117در تابستان  نتوو تور ورکیویبه ن دیجد یرهایکند  مس

 .تعداد کم مسافران، لغو شد لیبه دل ،یتیفرودگاه لندن س ریمس

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Liverpool_John_Lennon_Airport.jpg?uselang=fa
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به  تیاسااتر میل ورپولیل سااتگاهیشااده از ا یزیراه آهن برنامه ر سیساارو کی

 .وجود دارد ایو آس یشمال یکایپرواز به آمر یفرودگاه منچستر برا

 Sport :ورزش

ه بدهندفوتبال می  به  مردم لیورپول به دلیل عالقه و اهمیت زیادی که          

  .انددر جهان شهرت یافته صفتاین 

 آنفیلد، استادیوم خانگی باشگاه لیورپول
 

و  ورزشااگاه آنفیلددر  باشااگاه فوتبال لیورپوللیورپول با دارا بودن دو باشااگاه: 

های مشهورترین باشگاه که از  ورزشگاه گودیسون پارکدر  اورتون باشگاه فوتبال

در این دو باشاگاه های مشاهوری فوتبالیساتساال اخیر  011د در نباشادنیا می

ندو آبی پوش توپ زده قرمزپوش خاصااای  .ا مردم لیورپول برای ورزش، ارزش 

نیز مهارت زیادی  موتورسااواریو  اساابدوانی، کریکت، بسااکتبالقائلند  آنان در 

                                                            .دارند
                                                             

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D9%86%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D9%86%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:View_of_inside_Anfield_Stadium_from_Anfield_Road_Stand.jpg?uselang=fa
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