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 زبا سالم ٍ عرض ادب خدنت تهانی کنکَری يای عزی

 .انشب بٌ بررسی رشتٌ نًندسی کانپیَتر نی پردازیو

یکی از رشتٌ يایی است کٌ در چند سال اخیر خیلی نَرد عالقٌ  رشتٌ نًندسی کانپیَتر
 .دانش آنَزان قرار گرفتٌ است

 : ابتدا بٌ بررسی خَد رشتٌ ٍ آیندى شغلی این رشتٌ نی پردازیو

 .رشتٌ نًندسی کانپیَتر یک رشتٌ باکالس ٍ دارای آیندى شغلی بسیار عالی نی باشد

آیندى شغلی در نًندسی کانپیَتر تعریف نیو شَد اگر کسی عالقٌ بٌ رشتٌ نًندسی 
 . کانپیَتر داشتٌ باشٌ يیچ ٍقت بیکار نخَايد بَد

آنقدر گستردگی در آیندى شغلی نًندسی کانپیَتر ٍجَد دارى کٌ نهیشٌ تک تک نشاغل 
 .این رشتٌ رٍ ذکر کرد

زیاد  نًندس کانپیَتر با تَجٌ بٌ اینکٌ دنیای رایانٌ رٍز بٌ رٍز گسترش نی یابد نیاز بٌ
 .احساس نی شَد

 (: نٌ اینکٌ فارغ التحصیل نًندسی کانپیَتر ردس کانپیَتنًن بازم تاکیید نی کنو

درس يای این رشتٌ نسبت بٌ درٍس دیگر رشتٌ نٌ خیلی آسان تر ٍ نٌ خیلی سخت تر 
 . است

انکان ادانٌ تحصیل تا دکتری ٍ فَق دکتری نَجَد نی باشد ٍ رٍز بٌ رٍز گرایش يای آن 
 .افزایش پیدا نی کند
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کٌ بگذریو حاال برای ٍرٍد بٌ این رشتٌ در دانشگاى يای تاپ چٌ  خب از نعرفی این رشتٌ
 ؟رتبٌ ای نیاز است

دانشگاى تاپ کشَر رٍ نقال نی زنیو ٍ اگر دانشگاى دیگری ند نظر شها  4بٌ عنَان نهَنٌ 
 . بَد در نظرات بگید تا بررسی کنیو

 : دانشگاى صنعتی شریف تًران  دانشگاى اٍل :

در کشَر در يهین دانشگاى باشٌ کٌ بیشتر فارغ  دانشکدى نًندسی فکر نیکنو برترین
  التحصیالن این دانشکدى بٌ خارج از کشَر برای ادانٌ تحصیل

 .سفر نی کنند

 : 1برای ننطقٌ   رتبٌ الزم برای ٍرٍد بٌ این دانشگاى بزرگ ٍ دانشکدى بزرگ

  نیاز است  1ننطقٌ  160ی ال 4رتبٌ ای نابین 

 تنیاز اس  3ننطقٌ  130الی  2  نیز رتبٌ ای نابین 2برای ننطقٌ 

 .نیاز است  3  ننطقٌ 230الی  7نیز رتبٌ ای نابین  3برای ننطقٌ 
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 بعدی دانشگاى صنعتی اصفًان است کٌ یکی از بًترین دانشگاى يای ایران ٍ دانشگاى
 .يای بًترین دانشکدى يای نًندسی قرار دارددانشکدى نًندسی آن نیز در رتبٌ 

 : برای قبَلی در این دانشگاى نیز

 .نیاز است  1ننطقٌ  3400الی  400رتبٌ ای نابین  1در ننطقٌ 

 نیاز است  3ننطقٌ  2000الی  800  نیز رتبٌ ای نابین 2برای ننطقٌ 

 .ستنیاز ا  3  ننطقٌ 1400الی  900نیز رتبٌ ای نابین  3برای ننطقٌ 

 

 .تًران نَرد بررسی قرار نی گیرد -سَنین دانشگاى ، دانشگاى علو ٍ صعنت ایران 

 :برای قبَلی در این دانشگاى نیز

 .نیاز است  1ننطقٌ  1400الی  550رتبٌ ای نابین  1در ننطقٌ 

 نیاز است  3ننطقٌ  700الی  400  نیز رتبٌ ای نابین 2برای ننطقٌ 

 .نیاز است  3  ننطقٌ 600الی  300نیز رتبٌ ای نابین  3برای ننطقٌ 

 

 .دانشگاى تًران است کٌ نَرد بررسی قرار نی گیرد  دانشگاى نیز  چًارنین

 :برای قبَلی در این دانشگاى نیز

 .نیاز است  1ننطقٌ  400الی  150رتبٌ ای نابین  1در ننطقٌ 

 نیاز است  3ننطقٌ  300لی ا 60  نیز رتبٌ ای نابین 2برای ننطقٌ 

 .نیاز است  3  ننطقٌ 270الی  20نیز رتبٌ ای نابین  3برای ننطقٌ 
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 .انیدٍارم از این نطلب نشاٍرى ای نًایت استفادى رٍ ببرید

نی تَانید نارٍ در این شبکٌ يای اجتهاعی   راستی اگر اینستاگرانی ٍ یا تلگرانی يستید
 .دنبال کنید

 @konkuru : کَریَ در تلگرامکانال رسهی سایت کن

 @konkuru :پیج رسهی سایت کنکَریَ در اینستاگرام

 با تشکر ندیریت کنکَریَ
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