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 آمریکا : 

ایط ربرای مهاجرت به امریکا  و اخذ گرین کارت  روش های متنوعی وجود دارد که میتوان با توجه به ش

 شغلی) تخصص(، خویشاوندی ، وضعیت سرمایه ای ، و... یکی از این روش ها را برای مهاجرت انتخاب نمود. 

 روش های مهاجرتی به آمریکا: 

،  در واقع مخصوص افرادی با ویژگی های فوق EB1روش مهاجرتی   : EB1مهاجرت به آمریکا از روش 

العاده  و خاص میباشد.  مثل ورزشکارانی که در سطوح جهانی والمپیک  دارای مقام اند  افرادی که از نظر 

 .علمی در مجامع بین المللی  شناخته شده اند

ساله میباشد، که  2این روش مهاجرت درواقع  یک ویزای موقت    :EB2مهاجرت به آمریکا از روش

داده  میشود وبه آنها  اجازه   EB2قابل تبدیل  به ویزای  دائم میباشد. تحت شرایط خاصی به افراد  ویزای 

ایند   و در صورت اثبات میدهند وارد آمریکا شوند  و اقدام به سرمایه گذاری   یا تاسیس یک بیزینس نم

، و حتی پس از فرد متقاضی  دو سال دیگر تمدید میشود  EB2ین بیزینس  ویزای اموفقیت آمیز  بودن   

 مدتی  میتواند  واجد شرایط اقامت دائم شود.

 EB2 به آمریکا هستند میباشد، این ویزا  از گزینه های مناسب  برای متقاضیان ایرانی  که خواهان مهاجرت

ای  متقاضیانی  که تمایل به سرمایه گذاری در آمریکا  یا خرید یک بیزینس در آمریکا  هستند  صادر بر

میشود . برای مهاجرت به آمریکا  از طریق این نوع ویزا  متقاضی باید  در امریکا  یک تجارت راه انداری 

سال اعتبار دارد و در صورت   2تا  درصد یک تجارت را داشته باشد. این نوع ویزا 05نماید یا مالکیت بیش از 

سال تمدید نمایید.  چنانپه در زمان اقامت خود  2سال به  2ادامه فعالیت  در بیزینس خود  میتوانید  ان را 

) گرین کارت از طریق سرمایه گذاری( EB5شرایط  هزار دالر داشته باشید. واجد 055 در امریکا  سرمایه ی

سال  واجد شرایط داشتن گرین کارت   22ان به اضافه ی  فرزندان زیر میشوید و هم چنین شما و همسرت

 2تنها یک ویزا  برای حضور در آمریکا به مدت  E2طبق قوانین آمریکا  ویزای سرمایه گذاری  خواهید بود.

برای متقاضیانی  که دارای  تمکن مالی مناسب هستند  و قصد دارند  در یک  E2ویزای  .سال  میباشد

 ب ایده آلی میباشد.اخدریافت نمایند، انت کشور مناسب سرمایه گذاری کرده و اقامت بدون محدودیت
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از انواع  ویزاهای پرطرفدار برای خانواده هایی میباشد  که سرمایه ی کافی برای دریافت گرین  E2ویزای 

را ندارند و یا ترجیح میدهند تا ابتدا با مقدار کمتری سرمایه  وارد بازار کار   EB-5رت آمریکا از طریقکا

 نمایند. Eb5کشور آمریکا شوند و پس از کسب تجربه ی بیشتر  اقدام به سرمایه گذاری در پروژه های 

یر متخصص نیز مشهور :  در این روش مهاجرتی که به روش نیروهای غEB3مهاجرت به امریکا از روش

میتوانند از طریق کار در مشاغلی که آمریکا در آنها کمبود دارد اقامت دائم خود وخانواده   اناست متقاضی

داشتن پیشنهاد کار  از طرف یک کارفرمای  EB3را بدست آورند که مهم ترین شرط گرفتن ویزای  دخو

 آمریکایی است.

ش مهاجرت  که به روش سرمایه گذاری نیز معروف است از این رو:EB5مهاجرت به آمریکا  از روش 

 2روش های  مهاجرتی پر طرفدار  آمریکا میباشد. برای دریافت این نوع ویزا   کافی است فرد متقاضی 

 میلیون دالر  در آمریکا سرمایه گذاری نموده  و ایجاد  شغل نماید.

ادی است که قصد  ازدواج با یک شهروند مهاجرت به آمریکا از طریق ازدواج: این روش مخصوص افر 

 آمریکایی دارند.

مهاجرت به آمریکا از طریق پناهندگی : این روش مخصوص کسانی است  که از نظر سیاسی یا مواردی  از  

ت ادامه ی زندگی  در کشور خود مورد  آزار و اذیت قرار راین قبیل  در کشور خود محاکمه شدند و در صو

 میگیرند.

 :ه آمریکا از طریق تحصیلمهاجرت ب 

از دانشگاه یا مرکز آموزشی  ،    SEVPاولین قدم  در اخذ ویزای  دانشجویی آمریکا  اخذ گواهینامه ی 

   fسپس اخذ ویزای

جهت ادامه تحصیل  در دانشگاه ، کالج زبان انگلیسی و یا مدارس خصوصی است. برای متقاضیان تحصیل در  

داده شود. در صورتیکه  در ابتدای   Mزشی دیگر میبایست تقاضای ویزای هنرستان ها  و یا موسسات آمو

ورود متقاضی به آمریکا  به قصد گردشگری باشد و در همان زمان  قصد گذراندن  دوره ی تحصیلی که 

نماییدو و اگر آن  Bساعت در هفته است را داشته باشید میتوانید  تقاضای ویزای گروه  21مدت آن کمتر از 

ساعت در هفته باشد، نیاز به درخواست  ویزای دانشجویی خواهید داشت. در صورتیکه  21بیشتر از دوره 

قصد رفتن به سمینار یا کنفرانس  را دارید تقاضای ویزای دانشجویی نمایید. دانشجویانی که در حال تحصیل  
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 نها به عنوان دانشجو  وگواهینامههستند میتوانند در هر زمانی تقاضای ویزا دهند البته  تا زمانی که شرایط  آ

آنها  معتبر باشد. این دسته از دانشجویان  میتوانند در هر زمانی  حتی قبل از شروع کالس های  SEVISی 

 خود به آمریکا وارد شوند.

از طرف موسسات آموزشی صادر  I-20ونیز فرم sevisهمه ی متقاضیان ویزای  تحصیلی آمریکا  میبایست

 ه باشند.میشود را داشت

 شرایط واجد شرایط بودن  برای ویزای تحصیلی آمریکا:

کنسولگری ایالت متحده  مرجع تشخیص صالحیت متقاضی ویزای تحصیلی است که آیا فردمتقاضی  ویزای 

 تحصیلی را اخذ نماید یا نه.

 متقاضی نیز  بایستی شرایط اخذ ویزا را داشته باشد.

 این شرایط شامل:  

  کشوری  خارج از آمریکا باشد و قصد ترک فوری محل اقامت  خود را نداشته باشد.دارای اقامت 

 .شرایط مالی الزم جهت ادامه تحصیل  در آمریکا  را داشته باشد 

  سال هستند  در  97تا  21به عنوان یکی از شرایط اخذ ویزا،  متقاضیان ویزا  که در سنین

 کنسولگری ایالت متحده  مصاحبه خواهند شد.

  سال وجود دارد  که عموما این افراد نیاز به  15سال و باالی  21البته این استثناء برای افراد زیر

 مصاحبه ندارند مگر اینکه سفارت یا کنسولگری  آمریکا  درخواست مصاحبه داشته باشد.

 .در زمان مصاحبه نیز اسکن  از متقاضی ویزای تحصیلی اسکن اثر انگشت گرفته خواهد شد 

 


