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 عمرانیاواسه  خَفَنکشور  3

یا  مای   تا حاال حتما به این فکر کردین که وضعیت مهندسای عمران کدوم کشور خیلی خوبه! یعنی کجاهاا ک  

تاا از   3 کنن با رشتشون. خب منم ریا نباشه چند روزیه همین موضوع ذهنمو مشغول کرده بود. خالصه رفتم و

 بهتریناشون پیدا کردم تا باهاتون به اشتراک بزارم. 

 
 

 :کانادا -1

ماران  عخاواین بررساین واساه چاین چاون اوال نرات دارن و مهنادس        اولیش کاناداس، حااال حتماا مای   خب 

از  (:یعنای هرکای در بزناه راحات بااز مای کانن مایون خاوه اومادی مهنادس             ثانیا مهاجر پاییرن  نالزم

تقریبااا  هازار دالر.. ایانم بواام کاه خبان آخارین آماار       60هماه مهمتار پاول خاوبم میاادن  حاداه  سااالنه       

 خواینننیمنداره. خالصه دیوه از یه کشور چی  دکان اینکه تو کانادا عمرانی باشی و بیکار وجوام
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 :استرالیا -2

بویاری   اگاه ویازا   سارارتوونه اددا میاده آمماا    مدومیشم استرالیاس، هبول دارم تازگیا واساه گارفتن ویازا یکا    

و بلادن  رو بری چی میشه :. راساتی شاانا اوناایی کاه نارم افزارهاایی مکا  اتوکاد، ایتابا، سای  و سا             

 ر دالر..هزا 80های شغلی بهتر، بیشتره. از حقوهشونم که نوم برات  حداه  ساالنه واسه موهعیت

 

 :آلمان -3

ای زناادگی ی سااومو بدساات میااارن. کشااوری کااه از ن اار معیارهااتشااون رتبااهو باااالخره آلمانیااا بااا اون جدی

و ساوت مای   نشاون یکام کاار   ها بوده حاال فار  کان عماران الزمام باشاه. البتاه ایان زبا       همیشه جز بهترین

 کنه :.های آلمان کم نمیکنه ولی باز این مسئله چیزی از ارزه
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 سخن آخر

 : سوس ماس!!!.بهت معرفی می کنم تا هم ازم راضی باشی  هتا کشور دیو 5خب حاال 

 امارات -4

 ژاپن -5

 آمریکا -6

 سویا -7

 هطر -8

 

 گردآورنده:

 های عمرانیکتاب مؤلفمدرس و  میررضا میریحیویمهندس 
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