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در من چه میگذرد آن زمان که جهان در گذر است

مزایای قبولی در ارشد دانشگاه های تاپ در کشور چیست؟
 .1فرصت های شغلی بیشتر
 .2درامد باالتر
 .3امنیت شغلی باالتر
 .4انتخاب های بیشتر
 .5آشنایی با اساتید برتر کشور
 .6آشنایی با سازمان ها و شرکت های بزرگ
 .7فعالیت در پروژه های ملی
 .8ارتباطات قوی تر و موثر تر به واسته دوستان دوران دانشجویی
 .9امریه سربازی
 .10دکتری خواندن در دانشگاه های برتر
 .11استاد دانشگاه شدن

پارامترهای اپالی

 .1کشورهایی که مردم در آنها درآمد خوبی دارند
•

ایاالت متحدۀ آمریکا،لوکوزامبورگ ،سوئیس،سوئد و کانادا رتبه های اول تا پنجم باالترین درآمدها را دارند.

 .2کشورهایی که وضعیت مسکن خوبی دارند
•

ایاالت متحدۀ آمریکا،کانادا ،سوئد،نروژ و بلژیک در رتبه های نخست تا پنجم شاخص برتر مسکن قرار دارند.

 .3بهترین کشورها برای کار کردن
•

کشورهای سوئیس ،هلند ،نروژ ،لوکوزامبورگ و سوئد در این شاخص در رتبۀ اول تا پنجم قرار دارند.

 .4کشورهایی که بهترین محیط زیست را دارند
•

سوئد و ...

 .5بهترین رفتار اجتماعی مردم
 .6کشورهایی که تبعیض نژادی کمی دارند
 .7شاخص صلح
 .8شاخص کیفیت زندگی

تمام کانادایی ها و همچنین کسانی که اقامت دائم دارند خرج بیمارستان و دکترشون کامال مجانی هست

GDP

) (تولید نا خالص ملیGross domestic product مخفف

 :Purchasing Power Parity( PPPبرابری قدرت خرید)
 .1با یک واحد پول (یک دالر ،یک یورو ،صدهزار ریال) چقدر توان خرید کاال و
خدمات دارید؟ البته نه فقط یک کاال ،بلکه سبدی از جمیع اقالم مصرفی که
ملزومات زندگی یک فرد را تامین میکند .از کرایهخانه تا پنیر.
.2

دو نفر در دو کشور مختلف برای خرید یک مقدار معین کاال که در بیشتر مواقع سبد
کاالی مورد نیاز یک خانوار چهار نفره است ،چه مقدار باید پرداخت کنند

.3

اگر اقتصاد چین و آمریکا را در نظر بگیرید ،با  1.66دالر می توان در چین یک قرص
نان خرید اما همان نان در آمریکا  2.39دالر قیمت دارد .در واقع اگر فقط نان را در
نظر بگیریم ،قدرت خرید فردی که در چین  16دالر در ماه درآمد دارد معادل قدرت
خرید فردی است که  23دالر در ماه درآمد دارد

Top 20 Highest Paying Computer Science Jobs in 2020

• Big Data Engineer
• Data Scientist

• Information Systems Security Manager
• Data Architect

• Data Security Analyst

• Applications Architect
• Data Manager

• Software Engineer

• Mobile Applications Developer

• Network Security Administrator

Top 20 Highest Paying Computer Science Jobs in 2020

• Computer Systems Analysts

• Systems Security Administrator
• IT Auditor

• Ethical Hacker

• Computer Programmers
• Blockchain Developer

• Database Administrator

• Computer Hardware Engineer
• Web Developer

• Network Engineer

مدارک مورد نیار برای اپالی
 .1کپی پاسپورت

 .2فرم پر شده درخواست بورسیه تحصیلی
 .3انگیزه نامه ()Statement of Purpose
 .4ترجمه مدارک تحصیلی و ریزنمرات

(حتما باید این مدارک دارای مهر و امضای معتبر دانشگاه باشد)

 .5مدرک زبان انگلیسی حداقل آیلتس  6برای مقطع کارشناسی و  6.5با باال برای مقاطع
ارشد و دکترا
 .6توصیه نامه
 .7فرم CVیا رزومه

 .8نمرات آزمون استاندارد GPMAT،GRE ،ACT ،SAT
 .9مقاالت
 .10نمونه کار یا پورتفولیو

برترین دانشگاه های دنیا

 .1آمریکا و انگلیس بیشترین تعداد دانشگاه های برتر دنیا را دارند ،بعد از آمریکا و

انگلیس ،آلمان و هلند کشورهایی هستند که بیشترین تعداد دانشگاه را در میان
بهترین دانشگاههای دنیا دارند
 .2معوال  60تا  70دانشگاه از  200دانشگاه برتر از آمریکا هستند
 .3دانشگاه آکسفورد طبق آخرین رتبهبندی موسسه آموزش عالی تایمز ،بهترین
دانشگاه دنیا شناخته شده است و این اولین باری است در  12سال گذشته که یک
دانشگاه خارج از آمریکا در این رتبه قرار میگیرد
 .4از  10دانشگاه برتر  7تا از آمریکا و  3تا از انگلستان هستند
 .5دانشگاه  ETH Zurichسوئیس در رده  13قرار دارد
 .6معموال ددالین دانشگاهها به خصوص در مورد دانشگاههای کانادا و آمریکا اواخر
پاییز یا اوایل زمستان است ،بهتر است که حدود یک ماه قبل از ددالین کارهای
پذیرش شما یعنی فرستادن مدارک و پر کردن فرمهای درخواست پذیرشبه اتمام
رسیده باشد.

Top 10 Colleges By State & Starting Salary
1. Stanford University, California, Private - $79,000
2. U.S. Air Force Academy, Colorado, Public - $76,300
3. Princeton University, New Jersey, Private - $75,200
4. Harvard University, Massachusetts, Private - $74,800
5. University of Pennsylvania, Pennsylvania, Private - $72,800
6. Darmouth University, New Hampshire, Private - $71,500
7. Duke University, North Carolina, Private - $71,100
8. Rice University, Texas, Private - $71,000
9. Yale University, Connecticut, Private - $70,300
10. Cornell University, New York, Private - $70,100

ادامه توضیحات آمریکا

.1

رتبه ایران در زمینه اعزام دانشجو به این کشور نسبت به اوایل انقالب،

پنج برابر کاهش داشته است

 .2در سال  ، 1357ایران با داشتن  57هزار دانشجو ،نخستین کشور خارجی
در ارسال دانشجو به ایاالت متحده آمریکا بود

 .3چین با  328547دانشجو بیشترین دانشجو را در ایاالت متحده دارد و
پس از آن کشورهای هند ،عربستان سعودی ،کره جنوبی ،کانادا ،ویتنام،

تایوان ،برزیل ،ژاپن و مکزیک در رده های بعدی قرار دارند

 .4جمهوری اسالمی ایران با داشتن  12269دانشجو ،در جایگاه یازدهم
کشورهای اعزام کننده دانشجو به ایاالت متحده امریکا ایستاده است

 .5تعداد دانشجویانی که تابعیت کشور عربستان سعودی را دارند و در ایاالت
متحده مشغول به تحصیل هستند ،رقمی معادل  5برابر دانشجویان ایرانی

مقیم آمریکاست

اپالی به اروپا
خیلی کشورهای ایتالیا و یونان و مجارستان و توصیه نمیکنم

.1
•

البته اگر شهرهایی خوبی را انتخاب کنید همین کشورها نیز میتوانند خوب باشند ،مثال کشور ایتالیا در رتبه ی

•

نرخ بیکاری کنونی کشور ایتالیا%10.9 :

 7در بین صنعتی ترین کشورهای دنیا و در رتبه  15ام در بین بهترین کشورهای دنیا برای زندگی میباشد.
•
•

•
•
•

•
•

•
•

نرخ بیکاری کنونی کشور آلمان% 3.4 :

نرخ بیکاری کنونی کشور اتریش% 4.7 :

نرخ بیکاری کنونی کشور بریتانیا%4.1 :
نرخ بیکاری کنونی کشور دانمارک% 5 :
نرخ بیکاری کنونی کشور بلژیک% 6 :

نرخ بیکاری کنونی کشور سوئد%6.2 :

نرخ بیکاری کنونی کشور فرانسه% 9.2 :

نرخ بیکاری کنونی کشور اسپانیا%15.2:
نرخ بیکاری کنونی کشور یونان% 20.2 :

.2

ایاالت متحده و اروپا ،مناطقی هستند که توسعه دهندگان نرم افزار ،بیشترین حقوق را

.3

درامد توسعه دهندگان نرم افزار در سوئیس بطور میانگین ساالنه حدود  104000دالر

دریافت میکنند.

و در نروژ حدود  81هزار دالر و در دانمارک حدود  71هزار دالر

مطالبی در مورد کانادا

.1

برای تمام کانادایی ها و همچنین کسانی که اقامت دائم دارند خرج بیمارستان و دکترشون کامال مجانی

.2

یک بچه کانادایی از موقع به دنیا اومدن تا زمانی که  16سالش بشه از دولت کانادا  600دالر در ماه دریافت

.3

سایتی شبیه دیوار در کاناداhttp://kijiji.ca :

.5

اگر شما پدر یا مادر خانواده هستید ،با ویزای تحصیلی معموال می توانید همسر و فرزندان زیر  21سال خود را

.4

.6

هست

می کنه

اجاره خونه دانشجویی در تورنتو حدودا ماهی  600دالر ،و در مونترال ماهی  400دالر

نیز در مدت تحصیل در کنار خود داشته باشید.

تمام کارشناسان بر این باورند که ادامه تحصیل در کانادا بهترین راه گرفتن اقامت این کشور است و با مدرک
دانشگاهی کانادا شما کار بسیار مناسبی هم پیدا می نمایید .دانشگاه شما را با دوستان ،صنایع ،سرمایه

گذاران و شرکتهای مختلف ارتباط میدهد .گرفتن اقامت از طرق دیگر شما را در کانادا بسیار ایزوله و گوشه گیر

.7

.8
.9

می نماید

بعد از روسیه ،کانادا دومین کشور بزرگ جهان است.

کانادا بیشترین افراد تحصیلکرده را در جهان دارد .نصف ساکنان این کشور تحصیالت دانشگاهی دارند.

اگر با همسرتون برید ،همسرتون محدودیت کار کردن نداره و میتواند بین  3تا  5هزار دالر در بیاورد در ماه

 .10یک ماشین تویوتا کروال  2013خوب حدود  7000هزار دالر هست و بنزین لیتری  1.35دالر .کسی که در اوبر

کار میکنه میتونه ساعتی  20دالر در بیاره در کانادا (اوبر ماشین باالی  7سال کار را قبول نمیکند)

 .11کانادایی اصال نژاد پرست نیستند

مزایای تولد نوزاد در کانادا چیست؟
.1

طبق قانون شهروندی و تابعیت دولت کانادا ،فرزندی که در خاک کانادا متولد می شود فارغ از تابعیت مادر و

پدر ،و نیز ماهیت اقامتی آنها در کانادا (چه به صورت قانونی و غیر قانونی) شهروند کانادا محسوب می گردد
و از بدو تولد از تمام مزایای شهروندی کانادا بدون نیاز به زندگی در کانادا ،بهره مند می گردد.

.2

با اخذ شهروندی کانادا از بدو تولد ،فرزند این گزینه را خواهد داشت تا هر زمان و در هر شرایط وارد کانادا

.3

با داشتن پاسپورت کانادا ،فرزند شما می تواند به بسیاری از کشور های جهان به راحتی و بدون ویزا سفر کند

شود و از امکانات آموزشی ،درمانی ،رفاهی ،و … .استفاده کند.

و حتی در برخی کشورها ازجمله انگلستان و آمریکا ،کار و تحصیل کند.

خدمات پزشکی کانادا به صورت رایگان بهرهمند شود.

فرزند شما می تواند از بهترین

.4

فرزند شما می تواند به صورت رایگان در مدارس کانادا تحصیل کرده و برای دانشگاه از تخفیف ویژهای

.5

برای حفظ شهروندی ،فرزند شما هیچگونه نیازی به زندگی و یا اقامت در کانادا نخواهد داشت و مادامالعمر

.6

با داشتن فرزندی که شهروند کانادا است والدین به راحتی ویزای بلندمدت کانادا را اخذ خواهند کرد.

.7

برخوردار شود (هزینه تحصیل دانشگاه را نیز می تواند با وام از استان پوشش دهد).

شهروندی کانادایی خود را حفظ خواهد کرد.

هنگامی که فرزند شما به سن  18سالگی رسید ،وی می تواند برای والدین خود را از طریق اسپانسرشیپ

اقامت دائم کانادا را اخذ کند.

کمترین میزان پرداخت حقوق در ساعت در استان های مختلف کانادا

میانگین هزینه آپارتمان یک خوابه در شهرهای مختلف کانادا

بلژیک
 .1یک کشور کوچک از نظر مساحت می باشد ولی در صحنه بین المللی جایگاه قابل
توجهی دارد و به طور مداوم در میان مکان های برتر برای زندگی در جهان قرار می
گیرد
 .2این کشور با استانداردهای زندگی مناسب دارای شاخص های زندگی بهتر OECD
است و درآمد متوسط خانوار باالتر از میانگین  OECDمیباشد  .همچنین استاندارد
مناسبی در زمینه مراقبت های بهداشتی در کشور بلژیک وجود دارد
 .3تابعیت دوگانه در قانون کشور بلژیک تعریف شده و مجاز می باشد .افراد با ملیت
غیر اروپایی پس از  5سال زندگی بدون وقفه و قانونی در بلژیک بدون این که
کشور بلژیک را برای دوره مداوم بیش از  6ماه ترک کنند  ،میتوانند برای اقامت
دائم کشور بلژیک اقدام کنند .این اقامت به فرد این امکان را می دهد که در بلژیک
به طور نامحدود بماند،کار کند و در شرایطی تقریبا مشابه با شهروندان بلژیکی
باشد

دوستانه ترین و اجتماعی ترین شهرهای جهان کدامند؟
مطالعه اجتماعی شهرها ،رفتارهای اجتماعی و نگرش بیش از  12هزار شهروند را در کشورهای مختلف بررسی کرد .معیارهای

مانند میزان معاشرت ساکنین شهرها با یکدیگر ،داشتن برخورد خوب با دیگران ،اعتماد به دوستان و استفاده از رسانه های
اجتماعی در این مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفت .شهرهای اسکاندیناوی و آمریکای شمالی در صدر این فهرست جای گرفته اند
 .1گوتنبرگ ،سوئد
 .2استکهلم ،سوئد
 .3شیکاگو ،آمریکا:

یک شهر برای افراد غذا دوست .دومین شهر در زمینه غذا خوردن در خارج از خانه با  88روز در سال به طور میانگین است.

 .4بوستون ،آمریکا:

سومین رتبه را در زمینه مالقات با دوستان و بیرون غذا خوردن دارند

 .5نیویورک سیتی ،آمریکا:

نیویورکی ها بیشتر از هر کسی در جهان غذا میخورند و این یعنی نیویورک مقصد مناسبی برای تعطیالت افراد غذا دوست است.

به طور میانگین مردم نیویورک  89روز در سال بیرون غذا میخورند .یعنی هر  4روز یکبار.

 .6کپنهاگ ،دانمارک
 .7مادرید ،اسپانیا:
 .8رم ،ایتالیا:

ساکنان مادرید به دنبال بهانه ای برای راه انداختن مهمانی هستند .مردم این شهر بسیار دومین جایگاه را در زمینه ارتباط با دوستان دارند.

رده دوم بهترین رفتار اجتماعی مردم

 .9هامبورگ ،آلمان:
 .10دوبلین ،ایرلند

رده سوم خوش برخورد ترین مردم جهان

دوستانه ترین و اجتماعی ترین شهرهای جهان کدامند؟
.11تورنتو ،کانادا
.12سیدنی ،استرالیا
.13پاریس ،فرانسه
 .14بالتیمور ،آمریکا

.15ورشو ،لهستان
.16هلسینکی ،فنالند
.17ونکوور ،کانادا
 .18میالن ،ایتالیا
.19برلین ،آلمان

راههای ارتباطی

آی دی تیم پشتیبانی کالسها در تلگرام:
شماره تماس تیم پشتیبانی:
آی دی استاد رضوی:

@cafetadris_team
021-86046412
@ramin_razavi

Thank You
Thanks for coming
Have a nice time

