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.  طبیعت بسیار متنوع استآمریکا سرزمین پهناور و شگفت انگیزی است که خود به تنهایی یک قاره بزرگ ونیرومند  
، پیشگام بودن در این کشور، معماری های متفاوت و در بسیاری موارد منحصر به فرد آنگسترده و گاه حیرت انگیز  زیبا،،

دنیای تکنولوژی ، دانش و فن آوری، سرآمد دنیا بودن در صنعت نمایش و سایر هنر ها ، تسلط مدرنیته در نظام شهری و 
دگی، در اختیار داشتن آزادی های مدنی اجتماعی  و به کار گیری مدیریت علمی همراه با خالقیت در زمینه های متفاوت زن

دالئل متعدد  از همه مهمتر مهاجر پذیر بودن این کشور همراه با و اجتماعی ، همزیستی فرهنگهای مختلف در کنار هم و
 به سرزمینی دیگر را دارندیا کسانی که قصد مهاجرت  و گردشگرانکه جذابیت این سرزمین را برای  هستنددیگر عواملی 

 ندان کرده است.دو صد چ

آموزش ،  در زمینه های می نامند , سرزمینی با امکانات گسترده(Land of Opportunities) آمریکا را سرزمین فرصتها 
شهروندان آن   برای مهاجرین و  که امکان دستیابی به آن  ورزشی و هنری میباشدشغلی ، سرمایه گذاری ،، تحقیقات علمی 

فرصتهای درکنار  استفاده از جدید ترین فن آوری های روز در صنعت و مدیریت و ...  مکانات یکسان فراهم است. این ا  به
 دسترسی به موفقیت وو اعتقاد به هدف خود، جدیت  ،بی نظیری را در اختیار جویندگان آن قرار میدهدکه در صورت تالش 

 آینده ای درخشان چندان دور از دسترس نخواهد بود. داشتن

میلیونی برای دریافت ویزا )روادید( مواجه بوده  گینی از تقاضایدولت آمریکا همیشه با ترافیک سن به دلیل عوامل یاد شده 
است که عمده ترین آنها تقاضای ویزای توریستی ، تجاری و سپس دانشجویی است و بقیه نیز به قصد مهاجرت و اقامت دائم 

در  2012یزا می نمایند. به طور مثال کل ویزا ی صادر شده غیر مهاجرتی در سال یا موقتی دراین کشور اقدام به تهیه و
هزارتای آن  500میلیون تقاضای ویزای توریستی, تجاری ودر حدود   5.5میلیون ویزا است  که ازبین آنها حدود  9حدود 

 صادر شده است. 2012هزار ویزای مهاجرتی نیزدر سال  500ویزای دانشجویی بوده است . همچنین در حدود 
نوع ویزاهای ورود به خاک امریکا گوناگون بوده و انتخاب نوع آن بسته به شرایط هر فرد متفاوت است. هر چند که محدودیت 
های اعمال شده در هر نوع ویزا جنبه عمومی دارد اما در موارد اندکی بعضی از ویزا ها به طور خاص برای کشور ، 

نظر گرفته شده اند که قابلیت استفاده عمومی ندارد. به طور مثال صدور ویزا برای کسانی که منطقه و یا افراد خاصی در 
عضو ناتو هستند و یا متعلق به کشور خاصی هستند )به طور مثال استرالیا(  و یا  افرادی که در حفر کانال پاناما کار کرده 

 و مشارکت داشته اند.

 آشنا می شوید. مختصر و مفید خیلی به صورت  استمتناسب ایرانیان عمده انها ه انواع ویزاهای شایع ک با این کتابچهدر 
 

 سال باید آن را تمدید نمود.  10: گرین کارت به مفهوم مجوز اقامت دائم درخاک آمریکا است که هر از نکته

 

 ویزا در یک نگاه
 

 (Immigrant Visa)ویزای مهاجرتی 
 

 

FB-visa 
  فامیلی

Family 

EB-visa 
 اِشتغال 

Employment 

EB5-visa 
 سرمایه گذاری

Investment 

DV-visa 
 قرعه کشی

Lottery  
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 (Non-Immigrant Visa)ویزای غیر مهاجرتی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (Dual Intent Visa)ویزای دومنظوره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :دسته تقسیم میشوند 3به  مریکاآی ورود به ویزا ها به طور کلی

 

B-visa 
 بازدید

Visitor 
 

E-visa 
 سرمایه گذاری

Investment 

 

H-visa 
  اشتغال 

Worker 
 

F&M-visa 
 دانشجویی

Student 
 

J-visa 
 مبادله بازدیدکننده

 Exchange 
visitor 

 

 

K-visa 
 نامزدی

Fiancé(e) 
 

L-visa 
 انتقال درون کمپانی

Intracompany Transferee 
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 .را دارند در آمریکاقصد اقامت دائم  مناسب افرادی است که  :ویزا های مهاجرتی (الف

 (FB visaویزای وابستگان درجه یک ) •

 (EB visaویزای اشتغال ) •

 (EB-5 visaویزای سرمایه گذاری ) •

 ( DV Lotteryویزا از طریق التاری ) •

 

محدود )بسته به نوع ویزا (  اقامت  ویزاهایی هستند که به فرد مجوز :ویزاهای غیر مهاجرتی (ب 

برای دریافت گرین کارت از طریق اینگونه ویزا ها امکان پذیر نیست.  کسب . را می دهندمریکا خاک آدر 
 تبدیل سپس تقاضای گرین کارت نمود. غیر مهاجرتی به مهاجرتی نوع از  گرین کارت ابتدا باید ویزا 

 (B visaویزاای توریستی ) •

 ( E visa)  گذاریویزای سرمایه  •

 (F&M visa ویزاای دانشجویی ) •

 (J1 visa) ویزای مبادله بازدید کنندگان •

 (K1 visaویزای نامزدی ) •

 

 به این مفهوم که به صورت غیر مهاجرتی اقدام میکنند و بعد از مدتی :دو منظوره ویزاهای ( ج 

  .نمایند (گرین کارتدائم )میتوانند تقاضای اقامت  در صورت تمایل 

 (H visaویزای کار ) •

 (L visa) ویزای انتقال درون کمپانی •

 
 

 :(Immigrant Visas) ویزاهای مهاجرتی
 

 
 

 
 ( FB visa )  ویزای فامیلی .1
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ویزاهای فامیلی جهت خانواده )شامل همسر و فرزندان ( , وابستگان درجه یک )شامل پدر, مادر, خواهر 
و برادر( است که به وسیله ان متقاصی امکان ورود انها به امریکا و گرفتن اقامت دائم و در نهایت شهروندی 

 وانند باشند: امریکا را فراهم میکند. متقاضیان اینگونه ویزاها  تنها  دو گروه میت
 

تمام کسانی که در آمریکا متولد شده اند و یا از طریق گرین کارت  :  مریکا آ شهروند  -الف 

 توانند  میو به سن قانونی رسیده اند  ( آمریکا شده اندCitizenshipموفق به کسب شهروندی )
برادر و خواهر )و  ،سال آنها   21همسر فرزندان و بچه های زیر  ،فرزندان خود ،برای همسر 

پدر مادر و همچنین کسانی را که از خارج از  ،انها(  مجردسال و  21همسر و بچه های زیر 
. محدودیت تعداد ویزای سالیانه تنها در مورد امریکا به فرزند خواندگی قبول کرده اند اقدام نمایند

 یتی وجود ندارد. برادر و خواهر و وابستگان آنها اعمال میگردد و در مورد بقیه محدود

خود  مجردسال  21این افراد تنها جهت همسر و فرزندان زیر  دارای گرین کارت  : -ب 

 در این گروه محدودیت تعداد ویزای سالیانه وجود دارد.میتوانند اقدام نمایند. 

  
 

  ( EB visa ) یا اشتغال ( EB5 visa ) ویزای سرمایه گذاری .2

 
   

 برای افراد خاصی که متقاضی سرمایه گذاری یا اشتغال هستند صادر میشود.این ویزا ها طبق شرایطی 
 

 دسته بندی  شامل افراد زیر می شود() ویزای اشتغال

 دارای توانایی خارق العاده در زمینه هنر, علم,تجارت و ورزش هستند )نوابغ(.افراد •

 کارشان  در زمینه تجربهسال  3برجسته با حداقل  پروفسورها و محققین •

مدیر یا مدیر عامل شرکت های چند ملیتی که به امریکا منتقل شده اند. متقاضی استخدام باید یک کارفرمای  •

 . امریکایی باشد که یکی از شرکای شرکت چند ملیتی است

EB1 

 متخصصین حرفه ای که دارای مدرک فوق لیسانس یا باالترهستند. •

 یا بیشتر تجربه در همان رشته کاری هستندسال  5یا دارای حداقل مدرک لیسانس با   •

 یا دارای یک توانایی منحصر به فرد در علم و هنر و تجارت هستند  •

EB2 

ای با حداقل دو سال تجربه پیوسته در همان رشته کاری بدین مفهوم که کارشان فصلی یا موقتی  کارگران حرفه •
 نبوده باشد.

 است  از دانشگاه  که شغل انها نیازمند به حداقل مدرک لیسانس  افراد متخصص  •

سال دارد . این شغل نباید موقتی یا  2که شغل آنها نیاز به اموزش یا تجربه کمتر از  کارگران غیر حرفه ای  •
  فصلی باشد

EB3 

مذهبی, افرادی  افرادی که دارای موقعیت خاصی هستند. مانند گزارشگرانی که در امریکا فعالند, مبلغ های
 که در کانال پاناما کار کرده اند , مترجم های افغانی و عراقی و نظایر آن.

EB4 
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 دسته بندی ویزای سرمایه گذاری

هزار دالری )در مناطق خاص( و یا یک میلیون  500دریافت گرین کارت از طریق سرمایه گذاری  
 EB5 دالری )بدون محدودیت مکانی( 

 

 
 

 

 

 

 ( DV-visa )  کارت التاری گرین .3

 
 

به تصویب کنگره آمریکا رسید  1996در سال  (DV Lottery)کسب گرین کارت از طریق قرعه کشی 
که یکی از اهداف آن تنوع بخشیدن به جمعیت آمریکای مهاجر پذیر بوده است .دولت آمریکا هر سال 

سال( رسیده اند قرار میدهد  18) گرین کارت را در اختیار افراد سایر کشور ها که به سن قانونی 50000
 که واجد دو شرط عمده برای ثبت نام در قرعه کشی باشند:. 

نفر  50000سال گذشته کمتر از  5متولد کشوری باشند که کل میزان مهاجرین آن به آمریکا در  .1
 بوده باشد.

 داشتن حد اقل مدرک دیپلم  .2

a.  در یکی از شغلهای مورد قبول اداره سال گذشته  5چنانچه فرد مدرک دیپلم را ندارد باید در
 (Qualifying DV Lottery Jobsسال کار کرده باشد ) 2مهاجرت حداقل 

وابسته به شانس  "گرین کارت از طریق قرعه کشی در صورت واجد شرایط بودن آسان است اما کامال  
 افراد می باشد.  ثبت نام باید به صورت آن الین انجام شود. 

 ( هرسال )روز های آن هر سال میتواند متفاوت باشد(Octoberوائل اکتبر )شروع ثبت نام : ا •

 ( )روز های آن هر سال میتواند متفاوت باشد(Novemberاخرین روز ثبت نام: اوائل نوامبر) •

 ( سال بعد.Mayاعالم اسامی برنده  قرعه کشی : اوائل ماه می ) •

 ی را دریافت نمی کند.  : دولت آمریکا جهت ثبت نام در قرعه کشی هزینه انکته
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 (Nonimmigrant Visas)  ویزاهای غیر مهاجرتی 

 

 
 (B visa) ویزاهای توریستی و تجاری .1

 
 

   
 

 

 

 :ویزاهای توریستی یا زیارتی به دو دسته تقسیم میشوند
 

 دسته بندی هدف ویزا

در ویزای سفر تجاری به منظور بررسی امکان سرمایه گذاری, مشاوره تجارتی, شرکت 
 کنفرانسهای   کاری, عقد قرارداد و نظایر آن

B1 

ویزا جهت سفر توریستی, بازدید  دوستان و خویشان, شرکت در کنسرت ها و برنامه های 
 تفریحی خاص, درمان پزشکی, شرکت در دوره های کوتاه آموزشی و نظایر آن. 

B2 

 

 

 

آموزشی حتی کوتاه مدت با هدف گرفتن : ویزای توریستی مجوز تحصیل و شرکت در دوره های نکته
اما شرکت در کالسهای تفریحی و غیر آکادمیک که هیچگونه مدرک  ،( را نمیدهدcertificateمدرک )
 ارائه نمی دهند امکان پذیر است.   رارسمی 

 

 

 

 

 

 

 (E visaویزاهای تجاری ) .2
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و یا انجام تجارت در خاک امریکا  کسب وکارجهت کسانی صادر میشود که متقاضی ایجاد  ویزاهای تجاری
 . هستندو معامله با آمریکا 

)هیچگونه محدودیت تعداد تمدید  نمودرا  ویزاتقاضای تمدید  در صورت تمایل می توان  سال 2هر از : نکته
اما شخص باید شروط تمدید ویزا را دارا باشدکه عمده ترین شرط آن فعال و موفق بودن کسب وجود ندارد
 معیارهای اداره مهاجرت است(. و کار طبق

 
 : وجود دارددو نوع ویزای تجاری  

 

 دسته بندی جهت تجار و معامله گران هدف ویزا
 E1 برای ایرانیان صادر نمیشود E1 در حال حاضر به دلیل تحریم ویزای  :نکته

 امریکا دارند.ویزا برای کسانی که تمایل به ایجاد بیزینس با استفاده از سرمایه شخصی در خاک 

 
 عالوه بر تفاوت در میزان سرمایه  این است که با ویزای  EB5 با ویزای  E2: تفاوت  عمده ویزای 1نکته

E2نمی توان برای گرین کارت اقدام کرد درحالیکه هدف ویزای EB5  کسب گرین کارت است 

 
  : علی رغم تحریم، صدور این نوع ویزا برای ایرانیان بال مانع است.2نکته

 
E2 

 

 

 

 

 

 (F& M visa)  دانشجویی ویزاهای .3
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این گونه ویزا ها متناسب افرادی است که متقاضی ادامه تحصیل در رشته خود و یا فراگیری رشته جدیدی 
در امریکا هستند. متقاضی باید  دارای پذیرش از محیط های اموزشی مورد قبول اداره مهاجرت باشند . که 

ش هستند. به طور مثال برای هر موسسه یا دانشگاه یا کالج گاهی دارای شرایط خاص خود برای ارائه پذیر
بعضی داشتن مدرک ازمون زبان مانند تافل ویا شبیه به ان الزامی است ولی بعضی از موسسات این امکان 
را به دانشجو میدهند که این دوره را درکنار رشته تحصیلی خود به انجام برسانند. همچنین امکان گرفتن 

 ورت خوب مالی امکان پذیر است.  ویزا در مقطع دبیرستان طبق شرایطی مانند ساپ

 

 (J visa)  مبادلۀ بازدید کنندگان .4
کار و امور مطالعاتی و تحقیقاتی است، که به منظور پیشبرد  این ویزا برنامۀ ای برای مبادلۀ در زمینۀ 

تفاهم متقابل میان مردم ایاالت متحده آمریکا و مردم دیگر کشورها ایجاد شده است. هر سال شمار قابل 
جهی از شهروندان دیگر کشورها از آمریکا دیدن می کنندکه بیشتر دانش آموزان دبیرستانی، دانشجویان تو

دانشگاه، پژوهشگران، و پزشکان بین المللی هستند. در این میان، مسافرانی هم با هدف کار تابستانی و 
 .کسب تجارب حرفه ای به آمریکا سفر می کنند.

 

 (K1 visa) ویزای نامزدی .5
ویزا مخصوص شهروندان امریکا بوده )به این معنی که افراد دارای گرین کارت را شامل نمی شود( این 

متقاضی میتواند تقاضای ویزا برای  ورود نامزد خود به خاک امریکا بکند ودر یک فرصت محدود )معموال 
نامزد وی باید خاک ماهه است( میبایست یا با نامزد خود ازدواج کند که در غیر این صورت   3این فرصت 

 امریکا را قبل از انقضای مدت ترک نماید.

 (Dual Intent Visas)ویزاهای دو منظوره 
   

 .که بعد از حداقل مدت اقامت می توان تقاضای گرین کارت نمودی غیر مهاجرتی هاویزا

 

 (H visaی کار )ویزا  .1
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صاحب بیزینسی در امریکا  اسپانسر وی  میبایست ویزای کارجهت افراد متقاضی کار در امریکا بوده و 
.اسپانسر باید به دولت امریکا نشان بدهد که قادر به یافتن کارمند  گردد جهت کار در شرکت یا افیس خود

مورد نیاز طبق شرایط خود در امریکا نشده است. سپس اداره کار فرد مورد نظر را تایید و اداره مهاجرت 
کند. فرد با حضور در امریکا و کار برای اسپانسر خود این امکان را خواهد داشت اجازه ویزا را صادر می

 که صاحب کار او بعد از مدتی برای وی  تقاضای گرین کارت بنماید.
 

 ( L visa) انتقال درون  کمپانی  .2
   

این ویزا جهت افرادی است که دارای کمپانی یا شرکت در خارج از امریکا بوده و میخواهند شعبه ای از 
شرکت خود را در امریکا تاسیس نمایند.  در حال حاضر به دلیل تحریم شامل شرکت های متعلق به ایران 

بوده و یا شرکت مادر نمی شود ولی ایرانیان صاحب شرکت در خارج از ایران که تحت نظر دولت ایران ن
در ایران قرار ندارد را شامل میشود که چنانچه شرایط کامل طبق قوانین دولت امریکا داشته باشند میتوانند  
اقدام کرده وبا استفاده از این ویزا شعبه ای از شرکت خود را در خاک امریکا دائر کرده و فعالیت اقتصادی 

 خود را گسترش دهند.  
 

 تماس با ما
 

لوس آنجلس با در اختیار داشتن کادری  -دفتر شرکت تراست ورتی ویزا  مستقر در ایالت کالیفرنیای آمریکا

مجرب وحرفه ای و تحت نظارت وکالی طرف قرارداد خود عالوه بر مشاوره دادن رایگان به تمام متقاضیان 

انتهای پرونده مهاجرتی آنها با دقت ویزا این اطمینان را به افراد طرف قرار داد خود میدهد که از ابتدا تا 

 کامل همراه آنها میباشد

الزم به یاد آوری است که گرفتن ویزا و انجام پروسه هایی مهاجرتی و غیر مهاجرتی  بسیار وقت گیر و 

دقیق بوده و بسیاری از پرونده ها به دلیل استفاده  از افراد نا آشنا و غیر حرفه ای برای طی مسیر یا رد شده 

 و یا جریان آن به تاخیر افتاده است. اند
 

صد باالی موفقیت، چنانچه پرونده موکل به رخود و د عملکردبه دلیل اطمینان از  تراستورتی ویزاشرکت 

هر دلیلی که متوجه عملکرد دفتر ما باشد در اداره مهاجرت مورد پذیرش واقع نشد، کلیه وجه پرداختی به 

داخت شده است را مسترد میدارد. الزم به ذکر است که انصراف متقاضی جز مبالغی که به اداره مهاجرت پر

 از ادامه پرونده و یا رد شدن پرونده به دلیل انتخاب های سلیقه ای اداره مهاجرت شامل این مورد نمی شود.
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در مورد ویزا و  ما با کمال میل پاسخگوی سواالت شماو  استمشاوره با این دفتر رایگان   
 . کا هستیم سفر به آمری

Please, give us a call if we can be of service 
 

 
1+805-453-5817 

1+818-515-7464  

1+213-793-8472 

 

 

1+888-661-6185 

 

info@weastco.com 

info@trustworthyvisa.com 

 

 

www.trustworthyvisa.com 

 
21550 Oxnard Street 3rd Floor PMB#52   Woodland Hills, CA   91367 

 

Follow us in telegram with:  https://t.me/TrustworthyVisa 

  

You also can call us with: 
Watsapp Imo Viber 
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