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هی پادشا سومین شهر پرجمعیت و شهر اسکاتلندو پرجمعیت ترین بزرگترین ، Glasgowگالسکو،   
شترین جاذبه هاا ه بمتحد شی، قرهنگی، هنریبی برخوردار  به شده  شناخته یِتاریخو ی طبیعی، آموز

 است. شهره مردم پادشاهی متحده وخوش برخورد ترین  صمیمی ترین بودن از

 وبعداز لندن وبرلنبریتانیا دومین شگگگهر بزرم امتراتوری  بعد از لندنمیالدی  19درسگگگده  گالسگگگگو
 .ه استبودسومین شهر بزرم اروپا 

سال     سگو در سال  1992گال شهر برتر  1999به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا و در   بریتانیابه عنوان 
شد. گالسگو شد و  بریتانیاترین مرکز خرید بزرم لندنپس از  از نظر معماری و طراحی برگزیده  می با

 اولین فروشگاه اختصاصی خود را در این شهر تأسیس کرد. " رساچهوِ"مارک مشهوری مانند 

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/%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%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/%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DA%86%D9%87
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glasgow_Coat_of_Arms.png?uselang=fa
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   :سیاسی و طبیعی ،جغرافیائی ویژگی های
بگگگگا بنگگگگدری شگگگگهری گالسگگگگگو                                                            

در دو سگگگوی  ،در اراضگگگی پسگگگت غگگگرب اسگگگکاتلند ،کیلومترمربگگگع 1/171پهنگگگه

کگگه  "کالیگگد"خانگگهرود

ازسگگگمت غگگگرب بگگگه 

اقیگگگگانول اطلگگگگس 

، شگگگمالی مگگگی ریگگگزد

سگگعه یافتگگه تو واقگگع و

                .اسگت

                                    رودخانه کالید.                                                                         

 وهگگواائی اقیانوسگگی، بگگا زمسگگتان هگگای سگگرد وب گالسگگگو دارای آ :آب و هوو ا

گگاه بگه طوفگان هگای  کگهبگاد همگراه اسگت  هگای اغلگ  بگا وزش و، مرطوب است

 .شدید تبدیل می شود

 و نداسکاتل سایر شهرهایبارانی تر از ازآنجا که گالسگو در غرب اسکاتلند واقع است

بارانی ترین شهر پادشاهی متحده است)تنها درمنطقه های کوهستانی بارندگی بیش 

 از گالسگو می باشد(                                                                                                       

 )ِِاپریل و ِمی ( خشک ترین ماه های سالدرمیلیمتر  61از  در گالسگومیزان بارنگی 

 متوسط میزان بارندگی میلیمتر درمرطوب ترین ماه)ژانویه( در تغییر است. 111تا 

 میلیمتراست. 1112 در گالسگوساالنه 

اسگگت، افگگزایش و آسگگمان ابگگری  کگگامال سگگردهگگوا  در زمسگگتان)از دسگگامبر تافوریگگه(

 سردی بیشتر هوا را دامن می زند.  رطوبت باد و

از نگوامبر تگا اِپریگل بگر  بگارش احتمگال مگا  امگی بگارد  بگر  گالسگو به نگدرتدر

    وجود دارد. 
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  بگگرآورد  نفگگر 1682،669حگگدود  1211در سگگال جمعیگگت گالسگگکو  :جمعیوو  

ه نفگر بگود 711.172.بگال  بگر،  1912در سگال  ایگن رقگ  ، درحالی کگهشده است

 .است
 1.289اوج  بگگه1912ر گالسگگکو در سگگال هشگگ گفتگگه مگگی شگگودجمعیت   

جهگگان  در آن زمگگان یکگگی از پرجمعیگگت تگگرین شگگهرهایو ، میلیگگون نفگگر رسگگید

فقیرنشگگین داخگگل شگگهر  ه هگگایشاهدپاکسگگازی منطقگگگالسگو 1962بگگود. دهگگه 

بگگگود کگگگه منجگگگر بگگگه کگگگاهش جمعیگگگت  "شگگگهرهای جدیگگگد"و انتقگگگال بگگگه 

گالسگگو در  ، کگردبیسگت  دو بگار تغییرسگده شگد. مرزهگا نیگز در  گالسگگوشهردر

نسگگبت بگگه  کهنفگگر جمعیگگت داشگگت. 196،222کمگگی بگگیش از 1211سگگال 

تغییگگگر  1211نفگگگر در سگگگال  191،222و  1211نفگگگر در سگگگال  191،222

 .نمی دهد نشانچندانی 

نفگر در هگر کیلگومتر مربگع اسگت کگه ایگن  1،122گالسگکو  درتراک  جمعیگت    

بزرگتگر شهر را به پرجمعیت تگرین شگهر اسگکاتلند تبگدیل مگی کنگد. در منطقگه 

شگده اسگت ، در حگالی کگه  بگرآوردمیلیگون نفگر  1.1گالسگو، جمعیگت بگال  بگر 

. ایگن میگزان مگی باشگندمیلیگون نفگر سگاکن  1.8حگدود  منطقگهاطرا  ایگن  در

بخگش براسگال  اینجمعیت اسگکاتلند را نشگان مگی دهگد. عگالوه بگر ٪11حدود 

 بیشگتریهگای قگومی بسگیار  گالسگگو درصگد اقلیگت اسگکاتلند، جمعیت شناسی

 1211اسگگگکاتلند دارد. در سرشگگگماری سگگگال جمعیگگگت نسگگگبت بگگگه کگگگل  را 

  (٪96)اسگگکاتلند   ٪88.1سگگفید  ،جمعیگگت گالسکوترکیگگ  ، پادشگگاهی متحگگده

مسگگیحی   •( ٪2.8)اسگگکاتلند   ٪1.1سگگیاه  •( ٪1.7)اسگگکاتلند   ٪8.1آسگگیایی  
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 ٪11( بگگگیش از ٪1.1)اسگگگکاتلند   ٪1.1مسگگگلمان  •( ٪11.2)اسگگگکاتلند   11.1٪

، 72و  1962از جمعیت به یگک گگروه اقلیگت قگومی تعلگق دارنگد. در دهگه هگای 

 12222جمعیگگت زیگگادی از اسگگکاتلندی هگگای آسگگیایی همگگراه بگگا پاکسگگتانی هگگا )

نفگگر( و مهگگاجران  1222نفگگر( ، بنگالدشگگی هگگا ) 11222نفگگر( ، هنگگدی هگگا )

 .چینی در این شهر ساکن شدند

در  سیسگگال گتشگگته بگگین شگگهرهای انگلگگ 71گالسگگکو از گگگی در .امیگگد بگگه زنگگد 

 پائین ترین سطح قرارداشته است.

و  مرکگگز  بگگه داشگگتن دانشگگگاه هگگا وپرهیگگاهو اسگگت  و شگگلوغگالسگگگو شگگهری 

 است.  شهرهبسیار  آموزشی

کگگاله هگگای متعگگدد، مدرسگگه معگگرو  تعگگداد بسگگیار زیگگاد دانشگگگاه ها، افگگزون بگگر

 ماننگگد جگگتابیت هگگای دیگگگر گردشگگگری ایگگن شگگهر زیبگگا همچگگون  گالسگگگوهنرِ

 درخورتوجه ویژه است. ،ناهای تاریخی، پارک ها و موزه هاب

مگگی تگگوان حگگال وهگگوای روسگگتایی هنگگوز هگگ  بگگا وجگگود مگگدرن بگگودن  گالسگگگو

یت هرچگگه جگگتاباسگگت کگگه سگگب  همگگین تدگگاد  گتشگگته را درآن احسگگال کگگرد.

  گالسکو شده است. بیشتر

کشگگورهای همسگگود هگگای مگگیالدی، میزبگگان بازی 1211گالسگگگو در سگگال   

 بود بریتانیا

واحد پول آن، پوند ، سگگاعت و نی  از تهران عق  تر اسگگت  1از نظر زمانیگالسگگکو 

  .زبان اصلی آنها، انگلیسی اسکاتیش است ،استرلینگ است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF
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 میالدی تغییرات بزرگی به خود 17هِتا سد سده های میانی گالسگو از :  تاریخچه

ستدید ستای معمولی به این معنا که ؛ ه ا سوی از یک رو سای  رود کالیددو و کلی

  . ه استتبدیل شد امتراتوری بریتانیابه دومین شهر بزرم  جامع

سیس     شگاه گالسگو تا سد دان سو میالدی،  11 هِدر  به گونه ای چشمگیر ، از یک 

 هب شهورم هِگالسگو در دورسب  شداز سوی دیگر  سریع شهررا درپی داشت،  رشد

 بزرم ایفا کند.  ی اساسی و نقش اسکاتلنددر  روشنگری هِدور

 آمریکای شمالیهای ای که بسیاری از سرزمینمیالدی دوره 17و  16 ده های سدر

سگو به پررونق بریتانیاامروزی( به  هِایاالت متحدو  کانادا) شت، گال ترین بندر تعلق دا

سرمایه داران بریتانیی تجار شد.  شمالی تبدیل  ، ایی با کمک دانش فنیبا آمریکای 

شتیرانی شمالی و جزایر رفته و نیروی کار رایگان برده پیش ک سیاه در آمریکای  های 

به کاشت محصوالت کشاورزی در ابعادی دست زدند که پیش از آن در تاریخ  کارائی 

شاورزی  شت. این محصوالت ک در مقادیر کالن  - تنباکوو  توتوناز جمله  -سابقه ندا

شهرهای غرب  شتی به  صاً گالسگو حمل می بریتانیابا ک سایر خصو شد و از آنجا به 

  .شدصادر می آسیاییو  اروپاییکشورهای 

 .است بوده  انقالب صنعتیهای از خاستگاهمیالدی  19و  18 سده هایدر گالسگو 

جیمز و معل   اکسید کربندیکاشف  - جوز  بلک، و موتور بخارمخترع  - جیمز وات

 رخاط به گالسگو صنعتی، انقالبدر دوره  می باشند.هردو از مشاهیر این شهر  - وات

 هایترین مرکز سگگاخت ماشگگینبزرم به دانشگگگاه بودن دارا و دریایی تجارت سگگابقه

شد. رونق تجارت و صنعت و رشد تبدیل در جهان  لوکوموتیوو  کشتیسنگین مانند 

سعه  شد جمعیت و تو سریع منجر به ر صادی   جمعیت که طوری به ،شد شهراقت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%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/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88
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/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%81_%D8%A8%D9%84%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%81_%D8%A8%D9%84%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C_(%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C_(%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%88
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میالدی از یک میلیون نفر فراتر  19سده  در ویکتوریا ملکه حکومت دوره در گالسگو

شهر  شهر را به دومین  شهر بزرم  امتراتوری بریتانیارفت و این  بعد  اروپاو چهارمین 

کرد. خدمات شگگهری و عمومی گالسگگگو در این دوره تبدیل  برلنو  پاریس، لندناز 

به طوری که این شگگگهر دارای سگگگومین متروی قدیمی جهان بعد از  یافت،توسگگگعه 

  شد. لندنو  بوداپست

میلیارد  11.7با تولید ساالنه  همواره چند سال گتشته ول ط گالسگو در اقتصاد:  

حدود  با، واکنون است بوده  برخوردار درخورتوجهرشد اقتصادی از، ارزش افزوده پوند

 .است اسکاتلند در  بزرگترین مرکز اشتغالشاغل  نفر 111222

، غتا و  ی، جهانگرد یو خرده فروشاصلی  شرکت11222. حدود در گالسگو   

 د.دارن حدور ، و...یدنینوش

 درسطحدر گالسکو فداهای خرده فروشی  همراه با و نوآورانه تحوالت اداری کارآمد   

 د. شومتناس  با نوع ک و کار ارائه می  ،جهانی

موفقیت این شهر در    

جتب شرکت ها باعث 

فرصت های شغلی افزایش 

 بیش با در این شهرجدید 

 12نفر در  72،222از 

 1221سال منتهی به 

، و این شهر را  است شده

به همین تبدیل کرده است،  پادشاهی متحدهد سریع در به یکی از شهرهای با رش

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
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/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%BE%D8%B3%D8%AA
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
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و السگگ در استقرار حدور وتصمی  به هرچه بیشتر دلیل است که شرکت های جهانی 

 می گیرند.

ق چشمگیر برخوردار بوده از انکداری در گالسگو همواره از رونب امور تامین مالی و   

لیسی بانک انگ نک های اسکاتلندی واسایر ب ی اسکاتلند وتوه بر بانک سلطناین رو عال

  .بانک های ژاپنی و.. جمله، از در این شهر دارای شعبه می باشند های متعدد خارجی

به ویژه برخورداربودن از انوع گوناگون  :حمل و نقل گالسگگگگو از نظر حمل ونقل 

حمل ونقل از درون شگگگهری وبرون شگگگهری گرفته تا زمینی)جاده ای و ریلی(، آبی 

پادشاهی متحده از ویژگی خاص خود برخورداراست. وهوائی درقیال باسایر شهرهای 

  برده در حد ممکن مورد اشاره قرارخواهد گرفت در پی هریک از مواردنام

شهری سگو  :حمل و نقل  شبکه راهگال سترده و منظ  دارای  سرانی گ آهن و اتوبو

ست. راهبرای حمل و نقل درون شهر آهن درونشهری ا ست  متروی  سی شهری و 

سه  س سط مؤ سترث نقل و حمل دولتیتو ست  مدیریت می (SPT) کالید ا سی شود. 

سگوآهن زیرزمینی یا راه سته  متروی گال شده، ه ساخته  دی  صورت یک بی که به 

 دهد. پوشش می رود کالید جنوب و شمال در را شهر اصلی

شهری بعد از آهن درونترین شبکه حمل و نقل راهدارای گسترده بریتانیادر گالسگو 

ست لندن سال  که، ا شد 1896در  سیس  ستگاه  11خط و  1اکنون دارای و ه  تأ ای

 .ترین متروهای جهان است این مترو از قدیمی است.

سرانی را  صی نیز شبکه حمل و نقل اتوبو صو شرکت خ شهرداری چندین  با نظارت 

  .دهندپوشش می

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF
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/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
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 گ آهن گالسبخش میانی سالن ایستگاه مرگزی راه

  :حمل و نقل بین شهری

  :آهن استمرکزی راهگالسگو دارای دو ایستگاه                                          

که عالوه بر قطارهای  (Glasgow Central Station) ایستگاه مرکزی گالسگ 

از طریق خط آهن  بریتانیاشهری، ارتباط گالسگو را به شهرهای جنوبی و شرقی درون

 National  نشنال اکسترلو  (Virgin Trains ) ویرجینهای کند. شرکتبرقرار می

Express) کنندرا برقرار می لندنرتباط مستقی  و سریع بین گالسگو و ( ا. 

عالوه بر  (Queen Street Station) :آهن خیابان ک یین گالسووگ ایسووتگاه راه

برقرار  اسکاتلندشهری، ارتباط گالسگو را با شهرهای شرقی و شمالی قطارهای درون

 .کندمی

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A2%D9%87%D9%86_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
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/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%B3&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/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A2%D9%87%D9%86_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%86_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A2%D9%87%D9%86_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%86_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A2%D9%87%D9%86_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%86_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AM_Glasgow_Central.JPG?uselang=fa


15 
 

 :فرودگاه

  :المللی استفرودگاه بین 1گالسگو دارای                

کیلومتری  11در فاصله واقع ، GLAیفرودگاهکُد با   المللی گالسگفرودگاه بین

جنوب غربی مرکز شگگهر. از این فرودگاه پروازهای مسگگتقی  به بسگگیاری از شگگهرهای 

برقرار  آسیاو  خاورمیانه، کارائی ، جزایر کزیآمریکای مر، آمریکای شمالی، اروپامه  

وآمد به های منظ  اتوبول و تاکسگگی برای رفتاسگگت. این فرودگاه دارای سگگرویس

گالسگو و شهرهای اطرا  است. همچنین امکان کرایه اتومبیل در این فرودگاه وجود 

 .دارد

ست یکفرودگاه بین سگ  پر  11در فاصگگله  PIK :کُد فرودگاهبا - المللی گال

شهر گالسگو در منطقکیلومتر شده ایرشایر هِی جنوب غربی  ستواقع  این فرودگاه  .ا

را پوشگگگش  اروپاهای هواپیمایی ارزان قیمت اسگگگت که تمام عموماً میزبان شگگگرکت

شرکت می ستانی  رایان ایر ایرلندیدهند.  شرکت له شرکت ویز ایرو  هایی از جمله 

متصگگل  اروپادگاه پرسگگتویک به اک ر نقاط هسگگتند که شگگهر گالسگگگو را از طریق فرو

سرویس راه این.کنندمی سیر  سگو شهری و برونآهن درونفرودگاه در م شهری گال

سفر  .است اسکاتلنددرآهن قرار دارد، و در حال حاضر تنها فرودگاه دارای ایستگاه راه

عالوه بر این،  .کشددقیقه طول می 11از فرودگاه تا مرکز شهر گالسگو با ترن حدود 

وجود  نیز فرودگاه این در لاتومبیهای منظ  اتوبول و تاکسی و امکان کرایه سرویس

جنگ میالدی سگگاخته شگگده، در طول  1912که در دهه  فرودگاه پرسگگتویک .دارد

و سگایر متفقین خصگوصگاً  نیروی هوایی سگلطنتی بریتانیامورد اسگتفاده  جهانی دوم

شته نیروی هوایی ایاالت متحده شدن هواپیمای قرار دا سته  ش ست. تا پیش از بازن ا

و  کنکورد نگهداری، فرودگاه پرسگگگتویک یکی از مراکز عمده کنکوردمافوق صگگگوت 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B2_%D8%A7%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B2_%D8%A7%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF_(%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF_(%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF_(%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF_(%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7)
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خواننده مشهور آمریکایی  الویس پریسلیمیالدی  62آموزش خلبانان آن بود. در دهه 

  .شد بریتانیاتبار موسیقی راک اندرول از این فرودگاه وارد خاک و اسکاتلندی

  :ف تبال

 انگلیسهای بین تی  1871المللی فوتبال جهان در سال اولین مسابقه بین            

سکاتلندو  صفر انجام گالسگو شهر «پارتیک»هِدر منطق ا ان صفر پای-شد، که با نتیجه 

 هه مسابقتی  فوتبال ب 1زمان تنها شهرهای جهانند که ه  مادریدو  لیورپول ،گالسگو .یافت

 Glasgow Celtic) گالسگو ِسلتیکتی  فوتبال  1967اند. در سال فرستاده اروپافینال  های

FC) های اروپادر فینال باشگاه (European Cup Final)  گالسگو زمان تی  شرکت داشت و ه

توپ  (Cup Winners' Cup Final) فینال جام قهرمانان اروپادر  (Glasgow Rangers FC) رنجرز

  .زدمی

 
 ورزشگاه هَمدِن پارک در گالسگ نمایی از 

 گالسگگگو رنجرزهای قدیمی ای فوتبال اسگگت  تی باشگگگاه حرفه 1گالسگگگو دارای 

(Glasgow Rangers)کوئینز پارکاه آماتور بازیکنان باشگگگ (Queen's Park FC)  نیز در

ِسلتیکو  (لی سگو  س، و تی  (Glasgow Celtic)  گال  .(Patrick Thistle) لتِپارتیک تی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%84%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/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
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%B3%D9%84%D8%AA%DB%8C%DA%A9
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%B3%D9%84%D8%AA%DB%8C%DA%A9
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%B1%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%B2
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%B1%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%B2
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%B1%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%8E%D9%85%D8%AF%D9%90%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%AF%D8%B1_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%8E%D9%85%D8%AF%D9%90%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%AF%D8%B1_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
https://web.archive.org/web/20080820032706/http:/www.rangers.premiumtv.co.uk/
https://web.archive.org/web/20080820032706/http:/www.rangers.premiumtv.co.uk/
http://www.queensparkfc.co.uk/
http://www.queensparkfc.co.uk/
http://www.celticfc.net/
http://www.celticfc.net/
http://ptfc.co.uk/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hampden_Panorama.png?uselang=fa
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ورزشگگگاه بزرم فوتبال اسگگت   1این شگگهر دارای  .کنندبازی می اسگگکاتلندای حرفه

شگاه  ِسلتیکخانه تی   (Celtic Park) ِسلتیک پارکورز سگ   با ظرفیت  گال

شگاه  62٫811  11٫281با ظرفیت  گالسگو رنجرزخانه تی   (Ibrox) آیبراکسنفر؛ ورز

شگاه  شگاه ملی و خانه  (Hamden Park) هَمدِن پارکنفر؛ و ورز تی  ملی فوتبال ورز

ند عداد  11٫762با ظرفیت فعلی  اسگگگکاتل پارک رکورددار ت نفر. ورزشگگگگاه همدن 

 119٫117جمعیتی معادل  1917تماشاچیان در مسابقات فوتبال اروپا است؛ در سال 

شاهد بُرد  شگاه  سکاتلند 1بر  1نفر در این ورز  تی  ملی انگلیسدر مقابل  تی  ملی ا

میالدی وجود تعداد زیادی تماشگگاچی  12بودند. الزم اسگگت ذکر شگگود که در دهه 

  .استرواج داشته بریتانیاهای ایستاده در ورزشگاه

 :هادانشگاه

دانشگگگاه  .اسگگت بریتانیاهای ترین دانشگگگاهگالسگگگو میزبان یکی قدیمی                 

سگو سال  گال شده، 1111که در  سیس  ست میالدی تأ شگاه قدیمی  1یکی از  ا دان

ست  بریتانیا سیار مهمی در که ا شنگری اروپانقش ب انقالب و پس از آن در  دوران رو

ستایفا کرده صنعتی شتن  .ا سگو با دا شکده و  1شهر گال شگاه بزرم، چند دان دان

سه  س شیمؤ شکده چندین و هنری،-آموز  مه  شهرهای از یکی عمومی و فنی دان

پژوه جوان در گالسگگگگو زندگی هزار دانش172اسگگگت. بیش از  بریتانیا دانشگگگگاهی

های جوانان، مراکز موسیقی ها، پاتوقبه سرزنده بودن شهر و رونق کتابخانه و،کنندمی

های بزرم گالسگگگو . دانشگگگاهنداهای شگگبانه کمک زیادی کردهزنده، بارها و کلوپ

  :عبارتند از

  دانشگاه گالسگ (University of Glasgow) 

 دانشگاه استرتکالید (University of Strathclyde) 

  کلدونین گالسگ دانشگاه (Glasgow Caledonian University) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
http://www.stadiumguide.com/celticpark.htm
http://www.stadiumguide.com/celticpark.htm
http://www.celticfc.net/
http://www.celticfc.net/
http://www.stadiumguide.com/ibrox.htm
http://www.stadiumguide.com/ibrox.htm
https://web.archive.org/web/20080820032706/http:/www.rangers.premiumtv.co.uk/
https://web.archive.org/web/20080820032706/http:/www.rangers.premiumtv.co.uk/
http://www.hampdenpark.co.uk/
http://www.hampdenpark.co.uk/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
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/%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/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
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/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%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/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
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 دانشگاه غرب اسکاتلند (University of the West of Scotland) 

  گالسگ مدرسه هنر (Glasgow School of Art) 

شگاه سیاری را آموزش داده یا میزبان بودهدان شاهیر علمی ب سگو م شهر گال د. انهای 

از  فرانسیس هاچسونمدرن و اقتصاد سیاسی، و  پدر اقتصاد آدام اسمیتبرای م ال 

شنگری اروپارهبران  صیل هردو فارغ فکری دوران رو سگوالتح شگاه گال اند و بوده دان

 جوز  بلک .اندکردهدانشگاه تدریس می ها به عنوان استاد در همینپس از آن سال

شف کردهدی شگاه ک شگاهش در این دان سید کربن را در آزمای ستاک  لُرد کِلوین .ا

شگاه را  ست دان سال مقام ریا شگاه بوده و چندین  ستاد این دان شهور ا فیزیکدان م

دانشگگگاه پدر انقالب صگگنعتی در آزمایشگگگاهی در  جیمز وات .اسگگتدار بودهعهده

مخترع  جان بردکرده، و نخستین موتورهای بخار کار می روی افزایش کارایی گالسگو

صیل تلویزیون فارغ سترتالتح شگاه ا ستبوده کالیددان ها سال که  گیلجیمز مک .ا

در  گیلدانشگگگاه مک، اقدام به تأسگگیس دانشگگگاه گالسگگگوالتحصگگیلی از پس از فارغ

  .کرد کانادا

  :گالسگ  هدانشگا

شگاه گالسگو                        سال که دان شده 1111در  ست میالدی تأسیس  و  ا

شگاه قدیمی  ست. بیش از  بریتانیاچهارمین دان شگاه در  12٬222ا شجو در این دان دان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%B1_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%B3_%D9%87%D8%A7%DA%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%B3_%D9%87%D8%A7%DA%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%81_%D8%A8%D9%84%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%81_%D8%A8%D9%84%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%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/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
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 و پژوهش مشغولند. مقاطع کاردانی و کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا به آموزش

صلی  سگوساختمان ا شگاه گال سبک  دان شده یکی از بناهای مه   گوتیککه به  بنا 

دوی از لیگ  میراث شگاه ع ست. این دان سگو ا شهر گال شگاه برتر  122فرهنگی  دان

 ، و عدگگگو گروهبریتانیادانشگگگگاه برتر  12شگگگامل  «گروه راسگگگل» عدگگگو[ جهان،

 11مدار در دانشگگاه پژوهش 11از  متشگکل اسگت که انجمنی «11یونیورسگیتال »

شد. همچنین، کشور جهان می شگاه گالسگوبا  رتبه تایمز،در آخرین آمار روزنامه  دان

 دسته ب دانشجویی زندگی تجربه و کیفیت زمینه در بریتانیا هایدانشگاه بین را سوم

  .استآورده

  :دانشگاه استرثکالید

میالدی ابتدا با نام انسگگتیتو  1796این دانشگگگاه در سگگال                                 

به دانشگاه تبدیل شد و  1818در سال  .تأسیس شد (Anderson Institute) اندرسون

 کالیدثدانشگگگگاه اسگگگترمیالدی به  1961پس از چندین ادغام و تغییر در سگگگال 

(University of Strathclyde)  زشی و پژوهشی این دانشگاه بر تغییر نام داد. تمرکز آمو

داری اسگگت. های فنی و مهندسگگی، مدیریت بازرگانی، آموزش، توریسگگ  و هتلرشگگته

شجو در  11٬222بیش از  ستردان شگاه ا شناسگی،  کالیدثدان در مقاطع کاردانی، کار

شکده ش ،کارشناسی ارشد و دکترا به تحصیل و پژوهش مشغولند. چندین دان گاه دان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88#cite_note-17
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88#cite_note-17
http://www.russellgroup.ac.uk/
http://www.russellgroup.ac.uk/
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
http://www.universitas21.com/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF
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ستر شی در نقاط مختلف جهان همکاری می کالیدثا سات آموز س کنند، از جمله با مو

شکده  س  و داریهتلدان شیبرنامه نیز  تهران هتل اوین درکه  توری د. کربرگزار  آموز

ترین سگاختمان از نوع طبقه بزرم 12 با الیدثکاسگتر دانشگجوییسگاختمان اتحادیه 

 الکس کاپرانولو  تلویزیونمخترع  جان بِرد .اسگگگت بریتانیاهای خود در دانشگگگگاه

 .التحصگگیالن این دانشگگگاه هسگگتنداز فارغ فرانتز فردیناندخواننده اصگگلی گروه راک 

 82)دهه  نستورت تایکوناتر مانند کامتیوتری مشهور هایبازینویسنده  کریس سایر

 مهندسگگیالتحصگگیل رشگگته تاکنون( فارغ 92)دهه  رولرکوسگگتر تایکونمیالدی( و 

خود از سگگاختمان  82اسگگت. کریس در بازی دهه  الیدثکدانشگگگاه اسگگتر از کامتیوتر

شکده  سیاری و کامتیوتردان ده ستفاا و برداری مدل گالسگو شهر هایساختمان از ب

ستکرده سترت[ 19.]ا شگاه ا صلی که  1دارای  کالیددان ست. پردیس ا جان »پردیس ا

 رج و خیابان کلیسای جامعونام دارد در مرکز شهر گالسگو بین خیابان جُ« اندرسون

(Cathedral Street) نام دارد در غرب « هیلردنجُ»اسگگت. پردیس دوم که قرار گرفته

  .دارد است که به مطالعات آموزشی و تربیت مدرل تعلق شهر گالسگو واقع

از کیفیت و  کالیدثدانشگاه استردر  (MBA) ناسی ارشد مدیریت بازرگانیکارشرشته 

 11 جزء دانشگگگگاه این بازرگانی مدیریتاعتبار باالیی برخوردار اسگگگت؛ دانشگگگکده 

گانه )بریتانیا، با اعتبار سه MBA التحصیالنش مدرکای در دنیا است که فارغدانشکده

 .کننددریافت می را آمریکا و جامعه اروپا(

 : گالسگ  دونینِلِدانشگاه کَ

 Glasgow Caledonian) دانشگگگگگگاه کلگگدونیگگان گالسگگگگو                              

University)  سال سیس« کاله کوئین»میالدی ابتدا با نام  1871در  ، پس از شد تأ

ضر بیش از  1991تکنیک گالسگو در ادغام با پلی شد. در حال حا شگاه تبدیل  به دان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://web.archive.org/web/20071023051606/http:/www.strath.ac.uk/htm/
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%AA%D9%84_%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%AA%D9%84_%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%90%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%90%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3_%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3_%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://web.archive.org/web/20060615185819/http:/www.franzferdinand.co.uk/
https://web.archive.org/web/20060615185819/http:/www.franzferdinand.co.uk/
http://www.chrissawyer.com/
http://www.chrissawyer.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Tycoon
https://web.archive.org/web/20070605081738/http:/www.atari.com/rollercoastertycoon/
https://web.archive.org/web/20070605081738/http:/www.atari.com/rollercoastertycoon/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88#cite_note-19
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88#cite_note-19
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88#cite_note-19
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
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دانشگگجو در این دانشگگگاه مشگگغول به تحصگگیل و پژوهش هسگگتند. تمرکز  16٬222

شگاه کلدونین  شته دردان شت و درمان، علوم پایه و تکنولوژی، و مدیریت ر های بهدا

 ت.اس فعال بازرگانی

 دونیانلِکَ مایی از پردیس دانشگاهن

     دانشگگگاه    در قل  پردیس این 1226درسگگال «سگگالتایر» مرکز آموزشگگی پیشگگرفته

شد  سیس  صی،  1822 شامل وتأ شخ صال  622واحد آموزش  کامتیوتر، قابلیت ات

اشگد. این بتریا میدانشگگاه و کافه بدون سگی  به اینترنت برای دانشگجویان، کتابخانه

دانشگاه دارای یک پردیس در مرکز شهر گالسگو است که دسترسی دانشجویان را به 

ید آسگگگان میمراکز تفریح و ندخر قام  1227که در سگگگال  گوردن براون .ک به م

در این دانشگاه به تدریس  1982تا  1976های وزیری بریتانیا رسید، در سالنخست

                                                          .        استعلوم سیاسی اشتغال داشته

جمهور اسگگگالمی ایران و رئیس دولت یازده  هفتمین رئیس حسوون روحانیدکتر 

سالمی شد و دکترا به   ایران جمهوری ا سی ار شنا صیالت خود را در مقاطع کار تح

 سید حسن امینبا سرپرستی های حقوق عمومی و حقوق اساسی ترتی  در رشته

https://web.archive.org/web/20071101023256/http:/www.gcal.ac.uk/thesaltirecentre/
https://web.archive.org/web/20071101023256/http:/www.gcal.ac.uk/thesaltirecentre/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Glasgow_caledonian_university_campus.jpg
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شگاه سانده در این دان ستبه پایان ر شگاه  .ا صفحه وزی وی در انتخابات رپس از پیاین دان در 

 .به وی تبریک گفتاول وبگاه رسمی خود، این پیروزی را 

با ادغام دو مؤسگگسگگه آموزش عالی گالسگگگو  1991وزارت کشگگور اسگگکاتلند در سگگال    

سیس پلی سال تکنیک )تأ شده( 1971شده در سیس  سگو )تأ  سالدر و کویینز کاله گال

شگاه در روز  کردموافقت ( 1871 سگو انجامید. این دان شگاه کلدونین گال سیس دان که به تأ

 1دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در  112با  1991سال  یک  آوریل

 .دپارتمان رسماً آغاز به کار کرد 11دانشکده و 

و  1221دونیان گالسگگگو در سگگالهای لِر سگگاختار آموزشگگی دانشگگگاه کَبا انجام اصگگالحاتی د

نظام آموزشی تا امروز پابرجا است با این دانشگاه  این در به شرح زیر ، هفت دانشکده1229

                                                                                                            ایجاد شد

 دانشکده مهندسی و محیط شهری 

 دانشکده بازرگانی 

 دانشکده حقوق و علوم اجتماعی 

 کاردرمانیای، ، بهداشت منطقهمامایی، پرستاری :هایدانشکده بهداشت شامل دپارتمان ،

 . مددکاری اجتماعیو  پرتونگاری، پودیاتری، فیزیوتراپی

 دانشکده مهندسی و کامتیوتر 

  و  تحقیقات پزشگگکی، شگگناسگگیزیسگگت، دارای سگگه دپارتمان علوم زیسگگتیدانشگگکده

 .شناسیروان

 122دانشگگگاه برتر جهان و  1122دونین گالسگگگو در بین لِدانشگگگاه کً :بندیدهر

ستان قرار دارد شگاه برتر انگل شگاه .دان شگاه جزو معدود دان های مدرن بریتانیا این دان

 .دانشگاه جدید در اروپا قرار گیرد 112در بین است  است که توانسته

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1_%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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شگاه کَ سال لِدان سگو تا  شگاه 1191دونین گال های خوب )گروه به عنوان یکی از دان

و در فهرسگگت  قرار داشگگت وزارت علومهای مورد تأیید ب( بریتانیا در میان دانشگگگاه

های متوسط )گروه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رده دانشگاه 1191بندی سال 

، مدارک دکتری صادر شده از نظام ارزشیابی مدارک تحصیلیبر اسال  ج( قرار دارد

ه نامه دکتری کا در صورت انتشار دو مقاله مستخرج از پایانهای متوسط، تنهدانشگاه

شده باشد و همچنین بررسی رساله توسط تی  نمایه  مؤسسه اطالعات علمیتوسط 

دونین گالسگگگگو را نباید با لِدانشگگگگاه کَ. متخصگگگا داخلی، دارای اعتبار خواهد بود

بندی اشگگتباه گرفت که از نظر رتبه  University of Glasgow،دانشگگگاه گالسگگگو

دانشگگگاه برتر جهان قرار  12و در رده  بریتانیاهای در رده پنج  دانشگگگاه« عمومی»

 د.دار

  :دانشگاه غرب اسکاتلند
میالدی با نام دانشگگگاه  1897درسگگال که دانشگگگاه  این                                 

در پی ادغام با کاله بِل و  1997در سال  ،أسیس شدت (University of Paisley) پیزلی

 (University of the West  of Scotland) اسگگکاتلنددانشگگگاه غرب کاله همیلتون به 

شد که دارای  سگو،  (Paisley) پیزلیپردیس در منطقه  1تبدیل  در حومه جنوبی گال

 . است (Dumfries) و شهر دامفریز (Hamilton)، شهر همیلتون (Ayr) شهر ایر

دانشجو مشغول  تحصیل و پژوهش هستند. تمرکز  18٬222در این دانشگاه بیش از 

های مدیریت بازرگانی، تکنولوژی کامتیوتر، علوم این دانشگگگگاه بیشگگگتر بر رشگگگته

 .ها، زبان و علوم انسانی استآموزشی، بهداشت و درمان، رسانه

 : مدرسه هنر گالسگ  
سگو                              سه هنر گال یکی از مراکز  (Glasgow School of Art) مدر

 1٬622اسگگگت. بیش از  بریتانیامعتبر هنری و از معدود مدارل هنری مسگگگتقل در 

ستند. مشغول به کار ه دانشجو و هنرمند از کشورهای مختلف جهان در این مدرسه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%8C_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%8C_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
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/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%B1_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%B1_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
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
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سکاتلندی  شهور ا سه توسط هنرمند و معمار م چارلز رنی ساختمان مرکزی این مدر

التحصگگیالن که ازفارغاسگگت  طراحی شگگده ((Charles Rennie Mackintosh) مکینتاش

سه بوده صلی همین مدر ست. پردیس ا سگوا سه هنر گال هیل  در منطقه گارنِت مدر

 هنردوس یک  هِخانگالسگو واقع شده، وپردیس دوم آن درساختمانردرمرکزشه

House of an Art Lover   از وبه طورکلی هنر، معماری به عالقمندان برای  این مدرسه

میالدی تکمیل  1929در سال  یی که مجموعه .است گالسگوهای دیدنیجال  ترین 

ش شکوه  شد. شانگرگیر و دیدنی این مجموعه، بنای چ توانایی چارلز مکینتاش در ن

 می باشد.  ماری آنطراحی داخلی و مع

 نمای مدرسه هنر                                                   

واقع اسگت و  Garnet hill در گالسگگو ی مرکز سگاختمانها از تعدادی در مدرسگه این

 که بخشی ای منطقه شد . بنا هارلی ویلیام توسط1822 دهه اوایل در بار برای اولین

شهورترین تته از ست و م سوودا سط ساختمان آن بلیت  ینب شامکینت رنی چارلز تو

 تبدیل شهر دیدنی بناهای از یکی به زودی شد وبه طراحی 1929–1896 سالهای

 Art Nouveau سبک) مدرن سبک از نمادی این. بود پابرجا سال 122 از بیش و شد

 دید آسی  شدت به سوزی آتش دلیل به 1211 مه در ساختمان این. است( انگلیس

 . دمان باقی سوخته آن پوسته شد و فقط تخری  دوم سوزی آتش با 1218 ژوئن در و

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%B1%D9%86%DB%8C_%D9%85%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%B1%D9%86%DB%8C_%D9%85%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%B1%D9%86%DB%8C_%D9%85%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%B1_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%B1_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1
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 :شهر والنتاین، شهر عشق

سگو                                         شهر اروپایی  پاریسو  بلیناد ،گال ند که در اسه 

کشگگند، آنه  به این دلیل که بقایای را به یدک می« شگگهر عشگگق»لق   روز والنتاین

 19 سگگدهشگگود. این بقایا از در کلیسگگایی در این شگگهر نگهداری می والنتاین قدیس

 St Francis کلیسگگای فرانسگگیس مقدلدر ( 1999سگگال ) 12 سگگدهمیالدی تا اواخر 

 ع داشت.اطال آن از متهبی مقاماتشد اما کمتر کسی خارج ازحلقه نگهداری می

 ومنتقل شگگد   The Blessed John  Duns Scotus،کلیسگگا این بقایا به 1999سگگال  در

طوری که شگگهر ع آن مردم را به خود جل  کرد، بهبَتَهای عمومی و به توجه رسگگانه

سگو به خاطر میزبانی والنتاین قدیس  شق»گال سال نام شهر ع به  1221گرفت و از 

ساله شهر در  یعدهمه  ستیوالی به نام  روز والنتایناین  شق»میزبان ف ستیوال ع «  ف

 . است

   خ اندهشهرهای خ اهر
 درسگگطح جهان ربا هشگگت شگگه زیادگالسگگگو به دالیل                                    

 قراردادهای  خواهرخواندگی امداءکرده است از آن جمله ا ند   

 1981نورمبرم در آلمان براسال قراردادمنعقده درسال -1

  1997دالیان در جمهوری خلق چین براسال قراردادمنعقده درسال  -1

 11221هاوادا در کوبا براسال قراردادمنعقده درسال-1

سال قراردادمنعیتتورین در ا-1 سال الیا بر ا سبورم در 1و1211قده در شهردیگرِپیت

 ایاالت متحده،الهور در پاکستان،بتلهای  درفلسطین وروستو  در روسیه. 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%86_%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://www.theglasgowstory.com/image.php?inum=TGSA05147
http://www.theglasgowstory.com/image.php?inum=TGSA05147
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%86
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 : گالسک  بازرگانی اتاق

 تاق بازرگانی گالسگ  در میدان ج رجا

. گرفت رونق "ویرجینیا ”در تنباکو مزارع با تجارت دلیل به هجده  درسده گالسکو   

 یویرجینیائ بازرگانان توسط مصرفی دراروپا تنباکوی کل چهارم سه ،1772 دهه در

 داد.ازاین روبازرگانان امرپایان این به آمریکا استقالل دادوستد می شد،اما گالسکو در

  .دهند ارتقاء را خود راجمع آوری ومنافع خود منابع گرفتند گالسکوتصمی 

 زبان، زرگانی دردنیای انگلیسیبا اتاق ترین اتاق بازرگانی گالسگوکه به عنوان قدیمی

 ، اساسی قانون نویس گالسگو بر اسال پیش و صدای تجارت در مداوم رکوردهای با

 انویهژ وارائه داد دراول تهیه گالسکو پروست لرد ،"کولکوهون پاتریک"که   قوانینی و

بازرگانی  اتاق شهرگالسگو از تصوی  گتشت، و شورای در ای جلسه در - 1781

 .شد تأسیسگالسگو 
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  ،شد به آن اعطا  سوم جورج پادشاه توسط سلطنتی ده ماه بعد درهمان سال منشور

گتارده شد و هنوزهمچنان درحال  به نمایش اتاق مدیره هیئت اتاق در که سندی

 نمایش است.

 توسط تکمیلی آن کرد ومنشورهای مشخا را اتاق امتیازات و اختیارات سندی که

 شد.  به آن اعطا دوم الیزابت و هفت  ادوارد ویکتوریا،

 یتکیف بهبود وافزایشکمک به بارگانی گالسگو افزون بر  اتاق اولیه های اولویت

 لغو و ها تعرفه کاهش مالیات، کاهش برای در دولت کردن البی تولیدی، کاالهای

 . عنوان شده است  قاچاق

  رقیش هند شرکت تجاری انحصار با شدت به یتلاتاق بازرگانی گالسگو از آغاز فعا

 .بوده است درمخالفت هند مخالف وبا

 در ، خاص طور به - شد می برگزار میخانه یک اتاق درآغازدر  اولیه جلسه های

 و کرد آغازبه کار ویرجینیا در خیابان 1877در در سال  اتاق. Tontine میخانه

 یک ودر آن،راه اندازی  کنونی خانه جورج، میدان در بازرگانان خانه در را خود دفاتر

 .شد رنفیلدآغاز خیابان در ،1991 سال فعالیت های تجاری در ماهه شش بازسازی

 اندرو" هیات رئیسه اتاق، میزی می باشد که توسط اتاق که میز استبه یاد ماندنی 

 که چوب درخت  گردوئی از ،آمریکا  متحده جمهورایاالت رئیس هفتمین ،"جکسون

 1911 سال میز در این. بود ساخته شده است کرده رشد نشویل در وی ملک در

 .شد خریداری بریتانیا صنایع نمایشگاه در گالسکوئی شرکت توسط یک 

اتاق بازرگانی گالسکوبنا به اشاره  به عنوان صدای تجارت در گالسکو یکی از قدیمی 

ترین اتاق های بازرگانی در جهان است که دانش و تخصا فراوانی برای کمک به 
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و به طور گسترده با ارائه راه حل های تجاری به  ،موفقیت کس  و کار ارائه می دهد

ئه اطالعات تجاری مرتبط کمک می کند. این اعدا، صرفه جویی در هزینه ها و ارا

 وعدو  1122بازاریابی  درکار برای کمک به کس  و کارها برای موفقیت بیشتر 

حمایت از صادرات و  ،آموزش و توسعه نیروی کار  ،رویدادهای تجاری و شبکه 

کمتین در مورد مسائل مه  سیاستی از طر  اعدا همه  ،تجارت بین المللی 

، اما نباید به عنوان می شود در متن یا عکس( با حسن نیت ارائه اطالعات )چه 

 بیانیه ای از بازنمایی یا واقعیت به آنها اعتماد کرد

  :های گردشگری گالسک جاذبه
شگری                                              سیار گالسکو دارای جاذبه های گرد به  و ب

شهرهای  سایر  سکاتلندمرات  بیش از  شاهی متحدهِ در مواردی،  و ا ستپاد آن  از .ا

مجموعه های  و گاز زمینه نفت و جاذبه های تجاری به ویژه در از جمله صگگگر  نظر

موزه ها، دیدنی های طبیعی  ،بناهای تاریخیبه توان  میآموزشگگگی  دانشگگگگاهی و

شونداز   یی عمده بخشکه  وگالری ها شمرده می  به  پیدر  ،جاذبه های مورد نظر 

  کرد.آنها اشاره  شهره ترینتعدادی از 

 :کلیسای جامع گالسک 
شگگهر پیوند این تاریخ کلیسگگای جامع گالسگگگو با تاریخ                                   

مقدل کلیسای خود را بنا   خورده است و گفته می شود ، سنت مونگو ، در آن مکان

از والتر  کرده اسگگت . مقبره قدیس در سگگرداب پایین این کلیسگگا اسگگت. به روایتی

سکات صالحات .ا ساختمان قبل از ا شده و به عنوان بنا به بعد  11 سدهاز اواخر  این 

سقف اعظ  گالسگو سقف و بعداً ا ستفاده می شده است مقر ا این ساختمان  . از آن ا

سکاتلند  ساهای  ونمونه ای عالی از معماری گوتیک ا  سده میانییکی از معدود کلی

سگگرزمین اصگگلی اسگگکاتلند( اسگگت که  سگگده میانیاسگگکاتلند )و تنها کلیسگگای جامع 

 1121دسامبر  12جیمز چهارم در  ده است.جان سال  به در براصالحات  صدمات از
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ر د آن کلیسگگای جامع و قلعه مجاور .ابدی با انگلیس را تصگگوی  کرد یپیمان صگگلح

 داشتند.  عمده  نقش 1162و  1111سالهای نبردهای گالسکو در 

 

صالحات سال پس از ا ست  ش  درآمد تعدادی از  1181آوریل  11، در بی ش جیمز 

 17به شهر گالسگو اعطا کرد. شورای شهر در تاریخ  آنسرزمین ها را برای نگهداری 

سئولیت ترمی   1181فوریه  ساموافقت کرد که م را بر عهده بگیرد ، در حالی که  کلی

آنها هیچ گونه تعهدی برای انجام این کار نداشگگتند. این کلیسگگا به دلیل این مصگگوبه 

ست سیاری از جماعات . زنده مانده ا  و یحی می باشدمساین کلیسای جامع میزبان ب

سیحیان عبادتبه عنوان محلی برای  سکاتلندم سای ا ص ، میزبان جماعت کلی د و مق

 .محبوب گردشگران است

  :آندرو گالسگ  سن جامع کلیسای 
حامی گالسگگکو،   وقفبا  ۸۱۸۱در سگگال این کلیسگگا                                                      

مرکز  درایجاد شده است  نئوگوتیک معماری با کهکلیسا این  سنت اندرو ساخته شد. بنای

سال شهر قرار دارد. اُ سا به  سال  1921رم بادی این کلی صدا ..به 1981تعلق دارد و در 

 .درآمد
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 ، 1791 سال در کاتولیک رهایی روند آغاز تا 1162 سال در اسکاتلندی اصالحات از

 عبادت آزادی و مدنی حقوق برخی که - 1791 سال در رومی کاتولیک امداد قانون با

 رد. کردند می پنهانی عبادت باید گالسگو در روم های کاتولیک - کرد بازسازی را

 مراحل در گالسگو به ایرلندی کاتولیک مهاجران هجوم با ویژه به ، سده هجده  اواخر

 شهر این در روم کاتولیک کلیسای برای ای فزاینده تقاضای صنعتی، انقالب اولیه

 سال تا اما داشت، وجود شهر این در کاتولیک 112 تقریباً 1821 سال در. شد پدیدار

 ارتباطات تعداد 1811

 به شهر این در شده ثبت

 یافت افزایش نفر 1222

 کشیش سال آن در و

 هب تصمی  اسکات اندرو

 جدید کلیسایی ساخت

 .گرفت کالید خیابان در

 

 
  آندرو گالسگ کلیسای جامع سن            

سا که هایی زمین  که Scott و Bogle شرکت صاحبان از بود شده ساخته آن در کلی

شی عنوان به سایت آن از قبالً سگو شکر و تنباکو تجارت از بخ  هند و آمریکا با گال

 و بوگل های خانوادهیشگگگتر. بود شگگگده خریداری ، کردند می فروش و خرید غربی

 رد متعدد امالک ، بابودند گالسگگگو در یی برجسگگته های نام  و پروتسگگتان ، اسگگکات

 از بوگل جورج مانند ، بودند شگگگهرداری پیشگگگرو دفاتر دارای اغل  کهشگگگهر اطرا 

 .دانشگاه رکتور لرد دالدووی،

https://www.kojaro.com/attraction/42043-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88/
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سای سماً اندرو سنت کلی دور ر سکو به را روم های کاتولیک ح  در و کرد معرفی گال

 .شد طراحی( 1811–1776) گراهام گیلستی جیمز توسط و شد تکمیل 1816 سال

صومت سای با مداوم خ سکاتلند در روم کاتولیک کلی  ساکلی این ساخت هنگام در ا

شهود سیده اتمام به روز طول در که کارهایی  بود م سط ، بود ر  شبانه خرابکاران تو

سته  زا محافظت برای نهایت در و افتاد میتأخیر به کار اتمام ازاین رو، شدمی  شک

 ،این  وجود با. . شگگگدند سگگگاختمان محل در نگهبانی به مجبور سگگگاختمانی کارهای

سیحی های فرقه دیگر مجامع شواری به توجه با شهر در م  و ساخت در که هایی د

. ردندک اهدا پروژه تکمیل برای را مبلغی گرایی بوم یک به اشاره با ، داشت وجود ساز

سا ساختمان سبتاً مقیال در کلی سط ن ست برج و ناقول برج بدون و متو  مرا این. ا

س بر کاتولیک های عبادتگاه برجستگی در مداوم های محدودیت دلیل به عمدتاً  الا

 1819 سگگال در کاتولیک امداد بعدی قانون تا نهایت در که بود 1791 از امداد قانون

 .نشد لغو

 1878 سال در سیزده  لئو پاپ توسط که ، اسکاتلنددر  مرات  سلسله ترمی  پی در

سای ، شد انجام  جامع کلیسای وضعیت به 1881 سال در سرانجام اندرو سنت کلی

سط زمان آن در همچنین و ، یافت ارتقا  ، 1917 سال در پاگین و Pugin معماران تو

سیس با سقف تأ سقف ، پیزلی و مادرول جدید های ا ضعیت گالسکو اعظ  ا سق و  فا

 .بازیافت ، بود آندرو سنت جامع کلیسای و اصالحات از قبل که را متروپولیتن

  (Kelvingrove Park) پارک کل ینگروو

 81هکتار ) 11 در 1811پارکی عمومی اسگگگت که  در سگگگال                           

شامل  ست، و  شده ا شهر گالسگو ایجاد  شیه رودخانه کلوین در غرب   هکتار( در حا
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میان  آن می گترد .این   رودخانه کلوین ازموزه هنری کلوینگرومی باشگگگد.  گالری و

ست اند شرق ( پارک ابتدا به عنوان پارک و شورای  )انتهای  سال  شد. در آن  ایجاد 

شگگگهر زمینی را که قبالً بخش هایی از امالک کلوینگروو و وودلند را نشگگگان می داد 

برای گسگگترش ادامه شگگهر به غرب، وایجاد فرصگگت های گتران اوقات فراغت طبقه 

 جدید، خریداری کرده بود. توسط م

،  1888این پارک تاکنون محل برگزاری سگگگه نمایشگگگگاهِ، نمایشگگگگاه بین المللی  

بوده اسگگت. دراین پارک 1911و نمایشگگگاه اسگگکاتلند  1921نمایشگگگاه بین المللی 

شگاههای بین المللی  شمگیری برای برگزاری نمای شساختمانهای بزرم و چ ده بنا 

غرفه بزرم هند که اکنون گالری هنر در آن قرار دارد ، و یک رستوران  ، از جملهاست

تخری  شگده اند. پرندگان،جانوران و گیاهانی در این پارک یافت می هردوروسگی که 

عبارتنداز  مرغ ماهی خوارخاکسگگتری، شگگاه ماهی ، شگگاهین کوهی و گل که شگگوند 

    مروارید و سایر حیوانات شامل روباه قرمز ، موش قهوه ای و سمورو ماهی. 

   Kelvingrove Art Museum  :رووزه هنری کل ینگم 
روو یگگک مگگوزه و گگگالری هنگگری گکلگگوینهنگگری مگگوزه )                           

در گالسگگگگگگگو 

پگگس  کگگه اسگگت

از سگگگه سگگگال 

بازسگگگگگگازی در 

 1226سگگگگگگال 

بازگشگگایی شگگد 

و از آن زمگگگگان 

یکگگگگگگگگگگی از 

https://www.kojaro.com/attraction/11584-%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%87-%da%a9%d9%84%d9%88%db%8c%d9%86-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%88/
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ایگگن مگگوزه  .اسگگکاتلند اسگگت از بازدیگگد کننگگدگان برایمحبگگوب تگگرین جاذبگگه هگگا

شگگامل هنرهگگای دوره  اشگگیاء،گگگالری اسگگت کگگه در آن طیگگف وسگگیعی از  11دارای 

  .اری می شودرنسانس ، تاکسیدرمی و مصنوعات مصر باستان نگهد

در این موزه، آثار مهمی از افراد شگگناخته شگگده م ل ون گوم به نمایش گتاشگگته    

شگگده اسگگت. همچنین آثار باسگگتانی و تاریخی اسگگکاتلند م ل زیور آالت قدیمی و 

ابزارهای عصر برنز ه  در این گالری نگهداری می شود. بازدید از این موزه، هر روز از 

 .رایگان است و آزاد برای عمومبعدازظهر  1صبح تا  12ساعت 

 : گشناسی گالس باغ های گیاه
موسسگگگه گیگگگاه شناسگگگی سگگگلطنتی گالسگگگگو در                                                  

 بگگه گالسگگگو  Sandyford سگگاندیفورد درهکتگگار  زمگگین را  8حگگدود  1817سگگال 

کگگگگگاخ کیبگگگگگل 

اختصاص داد کگه 

 بگگاغبعگگد هگگا بگگه 

گیگگگگگاه  هگگگگگای

دانشگگگاه شناسگگی 

تبگگدیل گالسگگگو 

 . شد

ویلیگگگگام هگگگگوکر 

اسگگتاد گیگگاه شناسگگی دانشگگگاه گالسگگگو پگگیش از انتصگگاب بگگه سگگمت مگگدیریت بگگاغ 

 گیگاه شناسگی کمگک کگرد. ایگن بگاغ هگاهگای باغ این های کیو در لندن به توسعه 

برگگزاری به مکگان فعلگی خگود نقگل مکگان کردنگد. ابتگدا بگرای  1811در سال  که

  .ندسایر برنامه ها مورد استفاده قرار می گرفت کنسرت و



34 
 

شگگده و در آن گگگل هگگای بنگگا  1871شناسگگی گالسگگکو در سگگال  بگگاغ هگگای گیگگاه

و  آفریقگاو  اسگترالیانایگابی م گل گونگه هگای نگادر از ارکیگده، درختگان سگرخس از 

 .نیوزیلند نگهداری می شود

   : رج ج میدان

. در جای جای این شمردمیدان را می توان قل  تتنده ی شهر گالسکو این                      

 اب به گونه یی شایسته ودلتتیر میدانمیدان می توان تندیس افراد سرشنال شهر را دید. 

ی وبه طورکلی جاذبه هایگل و فدای سبز تزیین شده است و یکی از اصلی ترین دیدنی ها 

  میدان جورج میدان اصلی شهرو یکی از شش میدان .محسوب می شود گالسکوشهر

  واقع شده است . می باشد که  در مرکز شهر گالسگو
نامگتاری شد، اما برای مدت  1781میدان جورج به نام پادشاه جورج سوم در سال    

بیست سال ساخته نشد ، میدان با ساختمان های مه  معماری از جمله در ضلع شرقی 

اتاق های شهرداری احاطه شده است ، همچنین به عنوان اتاق های شهر شناخته می 

اتاقهای ساخته شده توسط شرکت  ، و در ضلع غربی در کنار خانه بازرگانان. 1883 شود،

  .گالسگو دفتر مرکزی شورای شهر گالسگو هستند

توسعه اولیه میدان و ساختمانهای اطرا   1819در سال حکاکی پانوراما جوز  سوان

یخی این میدان دارای مجموعه مهمی از مجسمه ها و بناهای تار .آن را نشان می دهد

است، از جمله مجسمه های رابرت برنز ، جیمز وات ، سر رابرت پیل و سر والتر اسکات. 

https://www.eligasht.com/tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C/
https://www.eligasht.com/tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C/
https://www.eligasht.com/Blog/tag/آفریقا/
https://www.eligasht.com/Blog/tag/آفریقا/
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، میدان سنت آندرو، میدان سنت بارتند از میدان های کلیسای جامعبقیه میدان ها ع

 .انوخ ، میدان سلطنتی و میدان بلی سو واقع در تته بلیتس وود

  

  :THEATRE Royal of Glasgow تر سلطنتی گالسگ تئا

و   شگگد  افتتاح 1867در سگگال  تئاتر سگگلطنتی گالسگگگو                                        

امادرفراز و نشگگی  گتر   .پیش از آغاز سگگده دوبار  آتش سگگوزی مهیبی را تجربه کرد

 .زمان همواره استواربرپا ماند
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همه ژانرها زنمایش های متعدد و گوناگونی را ا، گالسگگگو از آغاز کارسگگلطنتی  تئاتر

ست سکاتلند گ، اارائه  داده ا سکاتلند و باله ا سرت ها وز اپرای ا ای ه باله رفته تا کن

  خارجی.

سگگگرگرمی درجه یک برنامه های و ، نمایش ویکتوریاسگگگالن ا بودن دارتئاتر با این 

ار برخورد اقبال عامبه تحقیق از بیشترین  که در آن ارائه می شود  رویدادهای هنریو

 .ارائه می دهدو زبانزد است.

   Glasgow green :گالسگ  گرین  

خانه رود یشمال ساحل  گالسگو، در یشرق یدر انتها یپارکگالسگو گرین                       

 . شهر است نیپارک ا نیتر یمیشده و قد سیپانزده  تأس سدهپارک در نیاست. ا دیکال

سال     سگو  1112زمین پارک را در  سقف ویلیام ترنبول و مردم گال شاه جیمز دوم به ا پاد

ا مشخ "سبز"از چندین نقطه تنها. در آن زمان این منطقه ناهموار و باتالقی بود و بخشید

شده بود. شکیل  سده های بعد ، از پارک برای چر ت سفید کردن پارچه ، ادر  شو و  ست ش  ،

شک کردن تورهای شد. بنا به  خ ستفاده می  شنا ا ماهیگیری و فعالیت های تفریحی مانند 
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به این معنا که جیمز وات مخترع  ، گرین محل تاریخی یک الهام بود 1761مشهور، در سال 

کرد. به باور خازن جداگانه برای موتور بخار برخورد اندیشگگه در حال قدم زدن در آن بود که 

 .برخی این اختراع باعث ایجاد انقالب صنعتی شد

در این منطقه، شورای شهر  ، باکشف ذخایر بزرم زغال سنگ1811و  1811در سال های 

 غال سنگ رای داد. گالسگو به اسخراج ز

و پایان جنگ های ناپلئونی با رکود اقتصادی و بیکاری. شورای شهر گالسگو  1811در سال 

سال طرحی با هد   111 ستخدام کرد وبرا سکو گرین ا سازی  گال کارگر بیکار را برای باز

تالش هایی برای بهبود چیدمان  1816و  1817حفظ ویژگی های پارک، در سگگگال های 

شارها ، آب صورت گرفت. آب شد و ودرنهایت  پارک  پارک  ساخته  و  هموارنما ها ی متعدد 

 گرین پارم گالسگو امروزه از گردشگاه های پر بازدید است. تخلیه شد.

  winter people palace garden :کاخ و باغ زمستانی خلق 

یی به  موزه و گلخانهبر مل کاخ و باغ زمستانی خلق مشت                                       

 . شد ساخته" گرین گالسگو" پارک در میالدی 1898 سال در نسبت جاذب است که

https://www.kojaro.com/attraction/11589-%da%a9%d8%a7%d8%ae-%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d8%ae%d9%84%d9%82/
https://www.kojaro.com/attraction/11589-%da%a9%d8%a7%d8%ae-%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d8%ae%d9%84%d9%82/
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  بیست  تا هفده  قرن از شهر این ورزش و صنعت تجارت، تاریخ ویژه مجموعه این موزه

               است.

بخش دیگر که به گلخانه اختصگگگاص دارد متشگگگکل از یک تراریوم بزرم اسگگگت که در آن 

هر روزه  این مجموعه بازدید ازکرد.  گرمسیری را مشاهدهتوان گیاهان گرمسیری و نیمهمی

 .رایگان است آزاد وبای همگان بعدازظهر  1صبح تا  12از ساعت 

 Mac Lenan Arch  طاق مک لنان 

که توسط جیمز و  "اجتماعات شهر" های ساختمان اتاق ،1892در سال                         

ا این حال، طاق که قسمت مرکزی ساختمان را ب  .روبرت آدام طراحی شده بود تخری  شد

در  1891بود ، با تأمین بودجه توسط جیمز مک لنان بازسازی شد و در سال   تشکیل داده

  .قرار گرفت   Monteith Row انتهای غربی

سال  سگو گریندر ورود، دوباره به موقعیت فعلی خود  1991در  شمال غربی گال ه ب رو ی 

معرو   "طاق مک لنان"به و اکنون  منتقل شد Salt market روی دادگاه عالی قدیمی در

  ت.سا
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  .منتقل کردند ، رو به خیابان شارلوت، آن را به لبه غربی گرین1911ل در سا

    Glasgow Doulton Fountain  گالسگ  دولت ن آبنمای

 است بزرم زیبا و باشکوهی فواره  دولتون  "چشمه"یا "بنماآ"                                  

 چشمه  یاآبنما  این. است شده واقع گرین گالسگو درپارک مردم کاخ از خارج در درست که

 .ه استکرد گالسکو واگتار به "دولتون هنری سر"ا  دارد طول متر 11آن فواره که 

 

 توسگگگط 1888 سگگگال طراحی کرد و در "پیرل ای آرتور "معمار  این فواره را                

Doulton & Co نمایشگگگاه برای Glasgow طبقه و فواره پنه  چشگگمه این. شگگد تولید 

 نمادجاذب گالسکو است یک زیبا و تزئینی بسیار

 Glasgow Tower  :گالسک برج 
فوت( در حال حاضر بلندترین برج  117متر ) 117برج گالسکو با                            

 درجه است.  162اسکاتلند است که در آن کل ساختار برج قادر به چرخش 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doulton_Fountain_-_Glasgow.jpg
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نفره  11این برج دارای دو آسانسور 

است اما به دالیل راحتی، این تعداد 

مهمان به عالوه یک نفر از  6به 

 . شده استکارکنان محدود 

  Alimak Hek توسط آسانسورها،

با استفاده از سیست  دندانه دار 

در دو و نی  و با آن ساخته شده 

دقیقه از برج باال می روند ، دور تا 

از طریق پنجره های شیشه دور برج 

. آیدمی در به نمایش  یی شهر

همچنین یک پله اضطراری وجود 

  .پله از سطح کابین تا سکو است 111دارد که شامل 

  Glasgow Science Center :مرکز علمی گالسگ 
 مرکز علمی گالسگگگو یکی از جاذبه های بازدید کنندگان وارد به                                 

در منطقه بازسازی شده  آبشار کالید در ساحل جنوبی رودخانه کالید در  کالسگو است که
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این مرکز علمی را افتتاح  1221ژوئیه   1ملکه الیزابت دوم در  .گالسگگو ، واقع شگده اسگت

 کرد. 

  بازدید کنندگان اسکاتلند است.این مرکز یکی از محبوب ترین جاذبه های 

 سگگه سگگامان اصگگلی  سگگاینس مال ، برج گالسگگگو و سگگینما بامرکز علمی هدفمند  این یک

IMAX ثبت شده طبق قوانین اسکاتلند است. یک موسسه خیریه 

سکاتلندهی ستی ا سگو یک امتیاز پنه  "Visit Scotland" ات توری ، به مرکز علمی گال

 .ه استاعطا کردستاره در گروه جتب بازدید کننده 

 Glasgow Municipal    شهرداری گالسگ :  

  جورج میدان شرقی ضلع د ر اتاق های  مرکزی شهرگالسگو                             

به 1996 سال بندی شده است که از طبقه ساختمان است. این بنا  یک شده واقع

نیز  1889از سال مورد استفاده است و گالسگو شهرداریعنوان دفتر مرکزی امور 

 .بوده است  استفاده موردبه گونه های گوناگون شهرامور اداره  برای  همواره

 یخی و مورد بازدید می باشد.راتاق های مورد اشاره از جمله جاذبه های تا 
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       The Glasgow Royal Concert Hall :ت گالسگ رتاالر سلطنتی کنس

  کنسگگرت و هنر  تاالر ،گالسگگگو رویالکنسگگرت  سگگالن                                             

ست بزرگ سگو ی ا شهر گال شورا تاالر نیا .در  ست  یمتعلق به  سگو ا س کهشهر گال  طتو

شورا سگو ، یآژانس  سآ .شود یاداره م  Glasgow Lifeشهر گال  یتاالرها سایر ی که ژان

  .کند یاداره منیز را  Old Fruit market بازار میوه  گالسگوشهر گالسگو و 

 یکیگالسگو ساخته شده است ،  یالملل نیکه به عنوان سالن کنسرت ب الیکنسرت رو تاالر

ست. مدت کوتاهی کنسرت سالن ها  نیاز بزرگتر ستان ا آن  یقبل از افتتاح رسم یدر انگل

 یبه مقام سلطنت HRH Princess Anne بزرم با حدور یاجرا کیدر  1992اکتبر  1در 

 اعطا شد.

 براثر 1961اسگگت که در سگگال  چلیتاالر سگگنت اندروز ، مجاور کتابخانه م نیگزیجاتاالر نیا

سوز شد  تجدیدبنابه موقع  اماشده بود   یتخر یآتش  ساخته   1982شهر در دهه  نیا. و 

 اروپا شناخته شد.  یبه عنوان شهر فرهنگ

ارائه  یسلطنتتاالرj هیخود را در کنسرت افتتاح یاجرا نیاسکاتلند اول یسلطنت یارکستر مل

 داد. 
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