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  نكات استفاده از انجمن مهاجر سرا
ــتش كه به محض ورود به  .1نکته  ــتان رعايت نمي كنن اين هس ــياري از دوس ــه بس مهم ترين نكته كه هميش

به آخرين صفحه ميرن و اونجا اولين سؤالي كه به ذهنشون » پزشكي آزمايشهاي و واكسيناسيون«موضـوع خاص مثالً 
صد  نزديك به» آيا حتماٌ واكسـن ها بايد در انسـيتوپاسپور زده بشه؟«ال كه مي رسـه رو مطرح مي كنن. مثالً اين سـؤ

  مرتبه پرسيده ميشه. 
دوست عزيز، لطفاً به محض ورود به هر موضوع، به صفحه ي اول اون رفته و حداقل صفحه ي اول موضوع رو كه 

اگه جواب ســـؤالتون رو پيدا مـديران زحمـت مي كشـــن و مهم ترين نكات رو داخل اون ذكر مي كنن مطالعه كنين. 
نكردين. اين وظيفه ي شماست كه تا صفحه ي آخر تاپيك رو مطالعه بفرمايين و باز پاسخي به سؤالتون داده نشده بود، 

  به سراغ جستجو كردن برين. روش جستجو كردن به صورت دقيق در ادامه توضيح داده ميشه. 
براي هر ارســال هســتند كه يكي مربوط به فقط همان پاسخ سـايت هاي داراي انجمن، داراي دو گزينه  .2نکته 

  ارسال شده و ديگري مختص فرد ارسال كننده هستش: 
الف. تبريك و تشكر: اين گزينه به منظور تشكر كردن از فرد براي ارسال پاسخ گذاشته شده و بهتره هر زمان كه از 

ستش و از فرستنده تشكر كنيد. نكته ي قابل ذكر اين ه پاسـخ فردي استفاده اي برده ميشه از اين گزينه استفاده كنين
كه برخي از دوسـتان، براي تشـكر از يك ارسـال، به ارسال پاسخ داده و ابراز محبت مي كنند، دوست گلم اين كار الزم 

  نيست و بهتره شما تنها از كليد تشكر استفاده كنين. 
امتياز اون فرد در ســايت رو مشــخص خواهد كرد. زماني كه ب. رتبه: در كنار اســم هر فرد، گزينه اي وجود داره كه 

احسـاس مي كنين، مخاطب شما و يا فردي كه در انجمن پاسخي رو گذاشته فرد مفيدي براي مجموعه هستش، بهش 
  رتبه بدين تا با تعداد امتياز جايگاه باالتري در سايت پيدا كنه. 

  
بحث مرتبط نيست و خصوصي و بين دو نفر خاص هستش  دوسـتان گلم از گفتن مواردي كه به موضوع .3نکته 

ارســال پيام «در هر صــفحه اكيداً صــرف نظر كنين و به جاي اين كار بر روي اســم شــخص مورد نظر كليد كرده و با 
با طرف مقابلتون گفتگو كنين و يا موضوعي كه به بحث مربوط نميشه اما همگاني هستش رو در صفحه ي » وصيخص

  ن كنين.مخصوص خودش بيا
  نحوه ي درست كردن امضا

عدد گذشت، سايت به شما اين اجازه رو خواهد داد كه براي خودتون امضا  10بعد از اينكه تعداد ارسـال هاي شما از 
درسـت كنين. براي اين كار باالي صفحه بر روي نام خودتون كليك كنيد، بعد از اينكه صفحه ي پروفايلتان باز شد، به 

بگرديد، با انتخاب اين گزينه مي تونين امضــاي » امضــا تغيير«رفته و ســمت راســت به دنبال » كنترل پنل كاربر«
  مخصوص خودتون رو در زير پست هاتون داشته باشين. 
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  نحوه ي جستجو مطالب در سايت
  تقريباً يكسان هستند : دو راه براي جستجوي مطلب در وب سايت وجود داره كه 

  راه اول : 
ا نام كاربري خودتون وارد سايت شدين مي تونين از كليد               كه در سايت به منظور جستجوي پس از اينكه ب

  مطالب تعبيه شده استفاده كنين: 
  كليدي كلمات اساس بر جستجوالف: 

در زير بخش مـذكور و در جاي خالي عبارت مورد نظرتون رو وارد كنين. اگه مي خواين جســـتجو در متن ارســـال 
 تجويجس فقط «و اگر به دنبال عنوان خاصي هستين گزينه ي » ها ارسال تمام جسـتجوي «گيره گزينه ي صـورت ب
  رو انتخاب بفرمايين. » عناوين 

ــه در زير  ــتجو بش ــي جس اگه مي خواين عبارتي كه در باال وارد كردين فقط و فقط در بخش خاص و انجمي خاص
(هاي) مورد نظرتون رو پيدا و انتخاب كنين. در نهايت كليد  انجمن»  )ها( انجمن در جســـتجو «صـــفحه ي درختي 

  جستجوي پايين صفحه رو بزنين. 
  كاربري نام اساس بر جستجوب. 

 نطباقا «اگر به دنبال فردي هســـتين كه تمامي نام كاربري اون رو بلدين از اين قســـمت و با تيك زدن گزينه ي 
  از نام كاربري را به خاطر دارين، تيك گزينه ي مذكور رو حذف كنين. استفاده كنين اما اگه بخشي » كاربري  نام كامل

ج. براي فيلتر كردن جستجو، گزينه هايي تعبيه شده كه زمان، تعداد ارسال، نحوه ي مرتب سازي و نحوه ي نمايش 
  نتيجه رو ميشه با اونها تغيير داد.

  راه دوم: 
تنها براي سايت مهاجر سرا بلكه در بسياري از موارد مي اين روش، يك روش كلي هسـتش و بسـيار كار آمد كه نه 

  تونين ازش استفاده كنين:
  الف. صفحه اي كه قصد دارين عمل جستجو رو در اون انجام بدين باز كنين. 

ــايت گوگل  ــايت رو كپي كنين. ج. س ــفحه آدرس كامل س رو باز » https://www.google.com«ب. از باالي ص
  كنين.

  به ترتيب زير عمل كنين: د. در محل جستجو 
  . موضوع مورد نظر خودتون رو سرچ كنين،1
  ) بعد از متن قبلي بزارين،space. يك فاصله (2
  ،»:site«. اين كلمه رو عيناً بنويسين : 3
  كنين.   )past. آدرسي كه از باالي صفحه كپي كردين رو اينجا بازنشاني (4

عمل جســتجو در مورد متن نامه ي پيگيري رو انجام » 2015 نبرندگا كليرنس «مثال من مي خوام در صــفحه ي 
، به اولين صــفحه ي موضوع مورد نظر رفته و »متن نامه ي پيگيري«بدم، دقيقاً همين عبارت رو جسـتجو خواهم كرد: 

  هستش رو كپي مي كنم. » 2015-برندگان-كليرنس-http://www.mohajersara.com/Thread«آدرس اون كه 
  باز مي كنم و اين متن رو داخل اون خواهم زد :  سايت گوگل رو

site:http://www.mohajersara.com/Thread  پيگيري ي نامه متن 2015-برندگان-كليرنس-  

  رو مي خوام در كل سايت جستجو كنم: orو  /و يا تفاوت بين 
/تفاوت بين  و   or site:http://www.mohajersara.com 
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  و عالمت : و آدرس سايت هيچ فاصله اي نبايد بزارين. siteدقت كنين كه بين كلمه ي 

  
  
  

  محتواي امضا: 
بهترين محتوا براي امضــاي هر فرد شــامل پارامتر هاي زير هســتش كه كامالً اختياري بوده اما گذاشــتن اين نكات 

  خالي از لطف نيست: 
، ها پديتآ، تمامي مصاحبه تاريخ، شدن كارنت، تاريخ فرم ارسال، تاريخ كنسولگريكيس،  افراد تعداد، نامبر كيس

  و وضعيت كيس (از قبيل شغل، رشته حساس، محل خدمت و وضعيت خاص) آمريكا به سفرنس، اولين كليرتاريخ 
   



 

 CEACسفرنامه تاالری از قبولی تا 

 با سالم خدمت دوستان عزیز

 .این سفرنامه در واقع سفرنامه نیست بلکه التاری از آغاز تا پایان هست

ین سففرنامه از نددین سففرنامه و راهد ا تیفکید  فدت اسفت  ه از بوسفا دوستان ارازت شرهته  دت و از بوسا دوستان ض ن عر  پ ز   ا

 ستان این میکد حد  دت با د.استفادت  دت است امیدوارم با ذ ر اساما دو

Yesorno  عزیز این متن رو برای من هرستاد 

 

 های تهیه  دت ت سطه چدین در این سفرنامه در ابتدا از هاید

 مهاررسرا و آقای نی ا استفادت  دت است 

nima2016 و سفرنامه از سیرتاپیاز 

  



 

 فصل اول 

 بررسی سایت
 

 

 ه در  Confirmation Numberدر سفایتا  ه اعالم  فدت با استفادت از  پس از آنکه نتایج اعالم  فد  ف ا میت نید

پایان ثبت نام دارید اقدام به بررسا  یس خ د  دید در سایت زیر اشر  ه قب ل  دت با ید با یک نامه روبرو مییید  ه اسم   ا 

 له ای  ه به   ا میگه   ا انتخاب و آدرس  ف ا رو دارت و رزو برندشان خ   اقبال هسفتین و اشر  ه قب ا نیین با ه  ن ر

 نیدت اید م ارهه خ اهید  د.

 آدرس سایت:

https://www.dvlottery.state.gov/ 

ww.dvlottery.state.gov/ESC/(S(mltoon5sdhqz0nwwrqvhorz2))/default.aspxhttps://w 

heck.aspxhttps://www.dvlottery.state.gov/ESC/(S(mltoon5sdhqz0nwwrqvhorz2))/Secure/StatusC 

 فف ا در این آدرس ها میت انید بررسففا  دید  ه آیا قب ل  ففدت اید یا خیر ه چدین این سففایت ها به ترتیک زمانا  ه وارد 

مییفین به مراحد بود میبرتت ن. ت ره دا فته با فین دوستان عزیز   ا به  انفرمیین او یه و این سایت خیلا  ار دارین ن ن 

 صاحبه ما با د بود  ارنت  دن در ویزا ب  تن نیز در ه ین را بارشذاری خ اهد  د.ه چدین نامه دوم   ا  ه نامه دع ت به م

 در پایین ن  نه از نامه اول رو میاهدت میکدید  ه برای دوستان قب ل  دت التاری بار شذاری مییه.

رد نیاز رهت زمان یکه  فف ا با خ  فف ا ا ت ام مت ره  ففدید  ه قب ل  ففدید حال باید  ففروو به ر ع آوری ا العات م 

 با ید. DS-260تک ید هرم 

 DS-260در فرم 

این هرم  ه برای اهراد برندت و ه چدین برای تک تک اهراد حاضففر با اونها هسففت  به این  فف رت پر مییه  ه ابتدا برای 

 Confirmationهرد برنفدت هرم رو تک یفد  ردت و سفففاس برای اهراد تک یفد  ردت و بفا شرهتن تایید نهایا به  ففف ا یه 

Number  خ اهد داد این  ف ارت برای ثبت نامCSC  ردید م رد اسفتفادت قرار میگیرتتت  فید دادت خ اهد  د د د رواقع این

 ف ارت به  ف ا خ اهد شفت  ه پروسه ثبت ا العات   ا تک ید  دت و ه چدین   ا باید از  ف ه آخر اون  ه تاییدیه هست 

بوسا دوستان به آدرس ای یلا  ه شفتن این  ف ه ارسال مییه ا بته اشر ارسال  پریدت بگیرید و دا فته با فید ه چدین برای

https://www.dvlottery.state.gov/
https://www.dvlottery.state.gov/ESC/(S(mltoon5sdhqz0nwwrqvhorz2))/default.aspx
https://www.dvlottery.state.gov/ESC/(S(mltoon5sdhqz0nwwrqvhorz2))/Secure/StatusCheck.aspx


 

 نید میت نید خ دت ن به   رت دستا در ه ان  ف ه آخر دست ر ارسال رو بدین  ه ارسال مییه و رای نگرانا نیست.

 یم و میت نید ببدید.زح ت  ییدت  ه از  ن واقواً تیکر میکد nima2016زح ت ن  ت تهیه و تک ید این هروم هارو 

 فادت از تصاویر مت ره بیین  ه نه ا العاتا م رد نیاز هست.ت  ا در تهیه ا العات میت نید با اس



 

 

رو تک ید  ردین و بود نگات مجدد به هاید نگات میکدید زمانا  ه تایید نهایا انجام مییففه  DS-260زمانا  ه  فف ا هرم 



 

 

 

  
    

 هب انم خدا

  

    

 DS-260رفم  تکمیل رکدن راهنمای افرسی

  

Mohajersara  id:Nima2016 

Yahoo:nima.moradi93 

1394/02/08 

 



Sign In Page  

 

CEAC IV Form DS-260  1  

 https://ceac.state.gov/IV/Login.aspx ت تکمیل کردن:جهDS-260م فرلینک 

 



Sign In Page  

 

CEAC IV Form DS-260  2  

در بخش سوم باید گزینه  خب دوستان در قسمت ورود ابتدا باید کیس نامبر رو وارد کنید و بعد تاریخ تولدتون رو و

Applicant  به معنی متقاضی رو بزنید 

 

 

 

  



 

CEAC IV Form DS-260  3  

Summary Information Page  
 

 خالصه ای از وضعیتتون رو مثل تعداد اعضا و یا فرم رو تکمیل کردید یا نه رو میبینیداین بخش شما   در

 Addدر مورد کسایی که میخوان به کیسشون اضافه کنند مانند ازدواج بعد از قبولی یا تولد فرزند باید گزینه 

applicant رو بزنندو مشخصات فرد جدید رو وارد کنند 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 



Getting Started Page  
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 .آیند پر کردن فرم رو شروع می کنید.همچنین سفارت مورد نظر را نیز انتخاب میکنیدفراین قسمت شما در 

 



  Personal Information 1 Page  

 

CEAC IV Form DS-260  5  

 

 را وارد کنیدد شخصی خو تدر این قسمت شما باید اطالعا



Personal Information 2 Page  
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 یعنی پاسپورت را وارد میکنید . در این قسمت اطالعات شخصی و اطالعات مدارک مسافرتی رو 

 

 

 



Personal Information 2 Page  
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گری رو استفاده کنیدو در قسمت پایین اگرملیت کشور دیدر این قسمت اگر پاسپورت ندارید می توانید از این گزینه 

 .هم دارید اعالم بکنید و شماره پاسپورتتونو بنویسید
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Present and Previous Address Information Page  

ه تا حاال محل زندگیتون عوض نشدو اگر  ر این قسمت شما باید ادرس هایی که هستید و یا بودید رو وارد کنیدد

 addینه و اگر بیشتر از چند بار خونه عوض کردید با استفاده از گزتغییر منزل ندادید گزینه مربوطه رو نه بزنیدیعنی 

another می تونید ثبت کنید. 
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Mailing and Permanent Address Page  
د حتما که شما بایدر این قسمت در بخش اول ادرس پستی در ایران و در بخش های دیگه ادرسی در امریکا رو میخاد 

 .ادرسی در امریکا بدین.پس با توجه به شرایط خودتان در هر بخش گزینه بله یا خیر را انتخاب کنید



Family Information: Parents Page  
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 .در این قسمت شما اطالعات والدینتونو وارد میکنید و در هر مورد بسته به وضعیت خود تیک گزینه بله یا نه رو بزنید

 در صورتی که هر کدام از والدین شما فوت کرده باشند باید سال وفات را ذکر کنید.
 



Family Information: Spouse Page  
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 .شرایط گزینه های بله و خیر را بزنیددر این قسمت باید اطالعات همسرتونو وارد کنید و بسته به 
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Family Information: Previous Spouse Page  

بله و یا نه رو  ه هایدر این قسمت شما باید اطالعات همسران قبلیتون رو وارد کنید و بسته به شرایط خودتون گزین

 .یرای اضافه کردن همسر جدا شده بعدی استفاده کنید add anotherانتخاب کنید.در صورت نیاز از گزینه 



Family Information: Children Page  
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.دخیر را بزنی یادر این قسمت باید اطالعات فرزندان رو وارد کنید و بسته به شرایط گزینه های بله   
 



Previous U.S. Travel Information Page  
 

CEAC IV Form DS-260  14  

 نه رو انتخاب ادر این قسمت باید اطالعات مسافرت های قبلی به امریکا رو وارد کنید.بسته به شرایط خود گزینه های بله ی

کنید.



Present Work/Education/Training Information Page 
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 .وارد کنید و با توجه به وضعیتتون گزینه های بله یا خیر رو بزنید در این قسمت شما باید اطالعات شغل تون رو



Present Work/Education/Training Information Page  
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 واهندساله میخ 21در این قسمت شما اطالعات شغلتون رو میدین.این قسمت بیشتر برای کسانی هست که به جای ارایه دیپلم 

  .نه مثل کارگرمثل مهندس برق و یا نه بزز داره باید بله بزنه اسابقه کار ارایه بدن.پس هر کسی اگر شغلش به اموزش و تجربه نی



Previous Work/Education/Training Information Page  
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 .این صورت نه یزنید در این قسمت باید اطالعات کار قبلی تون رو وارد کنید در صورتی که شغل قبلی داشتید بله و در غیر
 

 

 

 



Previous Work/Education/Training Information Page  
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 . در این قسمت باید اطالعات تحصیلی رو وارد کنید.و با توجه به شرایطتون گزینه های بله و یا خیر رو بزنید



Additional Work/Education/Training Information Page  
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و دیگر ارگان های نظامی رو بنویسید .در صورتی که پاسخ شما  در ارتش حضور در این قسمت اطالعات مربوط به سربازی و یا

 اشد باید به سواالت زیر پاسخ بدید.بله ب

 http://en.wikipedia.org/wiki/Rank_insignia_of_the_Iranian_military معنی اصطالحات نظامی:



Additional Work/Education/Training Information Page  

 

CEAC IV Form DS-260  20  

 کنید.  .اگر زبانی به غیر از زبان مادری خوتون می دونید ذکرواالت زیر پاسخ بدیدسدر صورتی که سابقه نظامی ندارید باید به 

 در صورت جواب بله دادن به هر کدام از سواالی زیر باید توضیخ بدین.



Petitioner Information Page  
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 ویزا داده میدید. در این قسمت شما اطالعات کسی رو که برای شما درخواست

شون مبرای کیس های التاری این گزینه احتماال حذف شده چون کسی برای اونا درخواست نمیده بلکه خودشون اس

 د.یرو بزن "SELF "و یا   "خود "در میاد.در صورتی که این گزینه موجود بود باید گزینه
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Security and Background: Medical and Health  

Information Page  
 در این قسمت شما باید به سواالت چک امنیتی یا گزینش جواب بدین.

جواب نه وم غیر از سوال دتوجه داشته باشین که باید به کلیه سواالت این بخش)یعنی بخش بک گراوند چک( به 

 فقط.کنم ترجمه رو سواالت اون همه نداشتم وقت دیگه ضمن در.مهمه خیلی اونا نظر از مباحث این چونبدید 

ضیحش بگید توو در   به واکسیناسیون هست رو بله بزنیدسوال دوم که مربوط  . هستش امنیتی سواالت باشه یادتون

 که مدیکال میدید.
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Security and Background: Criminal Information Page 
 

 .زیر رو نه بدید تپاسخ سواال
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Security and Background: Security Information 1 Page 

.زیر رو نه بدید تپاسخ سواال    
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Security and Background: Security Information 2 Page 

.زیر رو نه بدید تپاسخ سواال    



Security and Background: Immigration Law Violation  

Information 1 Page  
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.زیر رو نه بدید تاسخ سواالپ  

 
  

 

 

 

 

 



Security and Background: Immigration Law Violation  

Information 1 Page  
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.پاسخ سواالی زیر رو نه بدید    

  



Security and Background: Immigration Law Violation 

Information 2 Page  
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.زیر رو نه بدید تپاسخ سواال  

 

  

 



Security and Background: Miscellaneous Information 1 

Page  
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.زیر رو نه بدید تپاسخ سواال  

 



Security and Background: Miscellaneous Information 2 

Page 
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.زیر رو نه بدید تپاسخ سواال   



Social Security Number Information Page  
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 ت.هس "له ب–بله  –نه "ن ها به صورت آاب وبدید.که جن اجتماعی پاسخ شماره تامی در این قسمت باید به سواالت
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Sign and Submit Page  

 .ت شما اطالعاتتون رو تایید می کنیددر این قسم
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Copyright Page – Immigrant Visa and Alien 

Registration Application  
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Disclaimer Page – Immigrant Visa and Alien 

Paperwork Reduction Act Page – Immigrant 

Visa and  

Registration Application 
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Alien Registration Application   
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Immigrant Visa and Alien Registration Application Confirmation 
 

 

 

 

 

پس از پایان فرم و تکمیل ان وقتی که فرم رو سابمیت یا تایید می کنید با تصویر زیر برحورد میکنید .که این دوستان 

 این فرم و کانفرمیشن نامبر پرینت بگیرید و روز مصاحبه با خود ببرید.از  .ت انجام شده استیعنی عملیات شما با موفقی
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 .نمونه نامه اول یعنی همون نامه ای که میبینید برنده شده اید
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 که زمان و مکان مصاحبه توش هست.یعنی همون نامه ای  دومنمونه نامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Online Immigrant Visa and Alien Registration Application (DS-260)  

بیگانه عضویت درخواست و آنالین مهاجرت ویزای  (DS-260) 

Personal, Address, and Phone Information                  
ماست اطالعات و آدرس شخصی،اطالعات   

Name Provided: ______________ شده ارائه خانوادگی نام و نام    

Full Name in Native Language: ________________ مادری زبان به خانوادگی نام و نام    

Other Names Used: _________________    استفاده مورد های نام دیگر 

Sex: _______________________ جنسیت 

Current Marital Status: ________________ کنونی تاهل وضعیت   

Date of Birth: _______________________ تاریخ تولد 

City of Birth: _______________________ شهر محل تولد 

State/Province of Birth: _______________________ تولد استان محل/  ایالت  

Country/Region of Birth: _______________________ تولد منطقه محل/  کشور  

Country/Region of Origin (Nationality): ______________ (ملیت) محل تولد منطقه/  کشور    

Document Type: _______________________ پاسپورت( سند نوع(  

Document ID: _______________________ (شماره پاسپورتشماره سند)  

Country/Authority that Issued Document:_______ شده صادر پاسپورت که سازمان/  کشور   

Document Type: _______________________ دیگر مدارک مسافرتی( سند نوع(  

Document ID: _______________________  (دیگر مدارک مسافرتیسند)شماره  

Country/Authority that Issued Document: ____________ شده صادر سند که سازمان/  کشور    

Issuance Date: _______________________ صدور   تاریخ 

Expiration Date: _______________________ انقضا تاریخ  

Do you hold or have you held any nationality other than the one you have indicated above?   Yes   No آیا شما ملیتی به غیر  
بله خیراز انچه در باال نوشته اید داشته اید یا دارید؟  

Other Country/Region of Origin (Nationality): _______   منطقه/  ملیت کشور سایر 

Do you hold a passport  from the country/region of origin (nationality) above? Yes No  ر آیا شما پاسپورتی ازملیت کشور یا ناحیه ذک

 شده در باال دارید؟ بله  خیر  

Passport Number: _______________________ شماره پاسپورت 

Present Address: _______________________ درس کنونیآ  



 

 

City: _______________________ شهر 

State/Province: _______________________ ایالت/استان 

Postal Zone/ZIP Code: _______________________ منطقه پستی/کد پستی 

Country/Region: _______________________ کشور/ناحیه 

From Date: _______________________ تاریخ از  

Have you lived anywhere other than this address since the age of sixteen? Yes No 

خیر بله کرده اید؟ زندگی شانزده سن از آدرس این از غیر به جایی هر در شما آیا  

 Previous Address (1): ___________________ (1) قبلی آدرس   

City: _______________________ شهر 

State/Province: _______________________ ایالت/استان 

Postal Zone/ZIP Code: _______________________ منطقه پستی/کد پستی 

Country/Region: _______________________ کشور/ناحیه 

From Date: _______________________ تاریخ از  

To: _______________________ تا تاریخ 

 رو بزنید  add anotherوارد کنید کافیه   را که داشتید تعداد ادرس قبلیحال هر 

Primary Phone Number: ________________ اصلی تلفن  شماره     

Secondary Phone Number: ________________ ثانویه تلفن  شماره     

Work Phone Number: _________________ تلفن محل کار شماره     

Email Address: _______________________ آدرس ایمیل 

Is your Mailing Address the same as your Present Address? Yes No رادرس پستی فعلیتان است؟ بله  خی آیا ادرس پستی شما همان  

Address: _______________________ ادرس 

City: _______________________ شهر 

State/Province: _______________________ ایالت/استان 

Postal Zone/ZIP Code: _______________________ منطقه پستی/کد پستی 

Country/Region: _______________________ کشور/ناحیه 

Do you have an address in the United States where you intend to live? Yes No  

کنید دارید؟ یله  خیر زندگی قصد دارید شما  آن در که  متحده ایاالت در آدرس یک آیا  

Name of person currently living at address: نام شخصی که در حال حاضر در آن آدرس زندگی می کند  

U.S. Address: _______________________ آدرس امریکا 

Phone Number: _______________________ شماره تلفن 



 

 

Is this address where you want your Permanent Residence Card (Green Card) mailed? Yes No  ایا این ادرسی است که شما می
 خواهید گریین کارتتان به ان پست شود؟ بله خیر

Contact Person: _______________________ شخص مورد تماس 

Address: _______________________ ادرس 

City: _______________________ شهر 

State: _______________________ ایالت 

ZIP Code: _______________________ کد پستی 

Phone Number: _______________________ شماره تلفن 

Family Information  اطالعات خانوادگی         
Father’s Surnames: _______________________ نام خانوادگی پدر 

Father’s Given Names: _______________________ )نام داده شده به پدر)نام پدر 

Date of Birth: _______________________ تاریخ تولد پدر 

City of Birth: _______________________ شهر محل تولد پدر 

State/Province of Birth: _______________________ ایالت یا استان محل تولد پدر 

Country/Region of Birth: _______________________ کشور یا منطقه محل تولد پدر 

Is your father still living?  Yes  No ایا پدرتون در قید حیات است؟ بله خیر 

Year of death: _______________________ ال وفاتس  

Mother’s Surnames: _______________________ نام خانوادگی مادر 

Mother’s Given Names: _______________________ )نام داده شده به مادر)نام مادر 

Date of Birth: _______________________ تاریخ تولد مادر 

City of Birth: _______________________ رشهر محل تولد ماد  

State/Province of Birth: _______________________ ایالت یا استان محل تولد مادر 

Country/Region of Birth: _______________________ کشور یا منطقه محل تولد مادر    

Is your mother still living?  Yes  No ایا مادرتون در قید حیات است؟ بله خیر 

Year of death: _______________________ سال وفات 

Do you have any previous spouses?  Yes  No  همسر قبلی)جدا شده( دارید؟ بله  خیر آیا شما  

Previous Spouse Name (1): _______________________ (1نام همسر قبلی)  

Date of Birth: _______________________ قبلی تاریخ تولد همسر  

Date of Marriage: _______________________تاریخ ازدواج 

Date Marriage Ended: _______________________ )تاریخ خاتمه ازدواج)به هر دلیل 

How was your marriage terminated? __________ است؟ یافته خاتمه چگونه شما ازدواج   

Country/Region where marriage was terminated: کشور یا منطقه ای که ازدواج در ان خاتمه یافته؟  



 

 

 رو بزنید  add anotherوارد کنید کافیه  داشتید را   ازدواج قبلی کهحال هر تعداد 

Do you have any children?  Yes  No آیا بجه دارید؟ بله  خیر 

Number of Children: _______________________ تعداد بچه ها 

Child Name (1): _______________________ ( 1نام فرزند)  

Date of Birth: _______________________ تاریخ تولد فرزند 

City of Birth: _______________________ شهر محل تولد فرزند 

State of Birth: _______________________ ایالت محل تولد فرزند 

Country/Region of Birth: _______________________ کشور یا ناحیه محل تولد فرزند 

Does this child live with you? Yes No آیا این فرزند با شما زندگی میکنه؟ بله خیر 

Address: _______________________ ادرس فرزند 

City: _______________________ شهر فرزند 

State/Province: _______________________ ایالت یا استان فرزند 

Postal Zone/ZIP Code: _______________________ منطقه پستی /کد پستی فرزند 

Country/Region: _______________________ کشور /منطقه فرزند 

Is this child immigrating to the U.S. with you?   Yes    No اجرت می کند؟  بله  خیرایا این فرزند با شما به امریکا مه  

Is this child immigrating to the U.S. at a later date to join you?  Yes  No  ایا این فرزند بعدا برای پیوستن به شما به امریکا مهاجرت می
 کند؟ بله  خیر

 رو بزنید  add anotherوارد کنید کافیه  که دارید را  فرزندحال هر تعداد 

Previous U.S. Travel Information    اطالعات مسافرت قبلی به امریکا  

Have you even been in the U.S.? Yes No  آیا تا حاال در امریکا بوده اید؟ بله خیر  

Where you issued an Alien Registration Number by the Department of Homeland Security? Yes No بله  خیر   ثبت کجا شماره  
صادر شده است؟ داخلی امنیت وزارت توسطخارجی شما   

Alien Registration Number: _________شماره ثبت خارجی 

Provide information on your last five U.S. visits.  

 ارایه اطالعات پنج بازدید اخر شما از امریکا

Date Arrived (1): _______________________  (1ورود)تاریخ  
Length of Stay: _______________________ مدت زمان اقامت 
 

 رو بزنید  add anotherوارد کنید کافیه  مسافرت قبلی را که به امریکا  داشتید را  حال هر تعداد 

Have you even been issued a U.S. Visa? Yes No 



 

 

ایا تا بحال ویزای امریکا برای شما صادر شده؟ بله خیر    

 Date Visa Was Issued: __________________تاریخی که ویزا صادر شده 
Visa Classification: ___________ ویزا )نوع ویزا(   بندی طبقه     

Visa Number: _______________________ شماره ویزا 

If you answer yes to any of the following questions, please explain below:  

به هریک از سواالت زیر پاسختون بله است لطفا توضیح دهید:اگر   
Have any of your U.S. visas ever been lost or stolen?  Yes  No  

 ایا تا بحال هیچ یک از ویزاهای امریکای شما گم یا دزدیده شده؟ بله  خیر

Have any of your U.S. visas ever been cancelled or revoked? Yes No  

 ایا تا بحال هیچ یک از ویزاهای امریکای شما کنسل یا لغو شده؟ بله  خیر

Have you ever been refused a U.S. visa, been refused admission to the U.S., or withdrawn your application for 
admission at the port of entry? Yes No  

در پورت ورودی رد شده؟  بله  خیر ود به امریکا یا درخواست اجازه ورودرشما رد یا اجازه وایا تا بحال هیچ یک از ویزاهای امریکای   

If you answered yes to any of these questions, please explain:اگه به هر کدام از سواالت باال جواب بله داده اید لطفا توضیح دهید  

Work, Education, and Training Information  

 کار و تحصیالت و اطالعات اموزشی

Primary Occupation: _______________________ شغل اصلی 

Do you have any other occupations? Yes No  آیا شغل دیگه ای دارید؟ بله  خیر 

Other Occupations: _____________________شغل های دیگر  

In which occupation do you intend to work in the U.S.:در کدام شغل قصد دارید در امریکا کار کنید؟ 

Were you previously employed? Yes No  آیا قبال شاغل بودین؟  بله  خیر 

 Employer Name (1): _______________________     (1نام کار فرما )

Employer Street Address: _______________ آدرس کارفرما 

City: _______________________  شهر کار فرما  

State/Province: _______________________ ایالت/استان کارفرما 

Postal Zone/ZIP Code: ____________________منطقه پستی/کد پستی کار فرما  

Country/Region: _______________________ کشور / منطقه کار فرما 

Telephone Number: _______________________  شماره تلفن کارفرما 

Job Title: _______________________ عنوان شغل 

Supervisor’s Surnames: _______________________ نام خانوادگی سرپرست یا پشتیبان 

Supervisor’s Given Names: __________________ نام سرپرست یا پشتیبان   



 

 

Employment Date From: ____________________استخدام از تاریخ 

Employment Date To: _______________________ استخدام تا تاریخ 

 

  رو بزنید  add anotherوارد کنید کافیه  قبلی که داشتید را   شغلحال هر تعداد 

Have you attended any educational institutions at a secondary level or above? Yes No آیا شما تا بحال در موسسات اموزشی در  
 سطح دوم یا باالتر حضور داشته اید؟ بله  خیر 

ه چون هنوز مدرکشو توجه: دوستان توجه کنید در این قسمت مدارک تکمیل شده رو باید بنویسید.مثال کسی که دانشجوی دوره کار شناسی هست دیگه اینجا نمی نویس
 نگرفته همچنین می تونه این قسمت دانشجو بودن رو در قسمت شغل بنویسه

رو بنویسه یکی برای دیپلم یکی برای پیش و یکی  4گزینه  تعداد حضور در موسسات اموزشیبرای مثال کسی که فوق لیسانس داره و تمام کرده باید در قسمت 
می نویسه  برای لیسانس و یکی برای ارشدش.و از اخرین مدرک به پایین  

 Number of Educational Institutions Attended: __________تعداد حضور در موسسات اموزشی  

Name of Institution (1): _______________________  (1موسسه) نام  

Address of Institution: _______________________ آدرس موسسه 

City: _______________________  موسسهشهر  

State/Province: _______________________ استان/ایالت موسسه 

Postal Zone/ZIP Code: _______________________ منطقه پستی /کد پستی موسسه 

Country/Region: _______________________ کشور/منطقه موسسه 

Course of Study: _______________________ تحصیلی رشته  

Degree or Diploma: _______________________ مدرک یا دیپلم 

Date of Attendance From: _______________________ تاریخ شروع حضور 

Date of Attendance To: _______________________ تاریخ پایان حضور 

 رو بزنید  add anotherوارد کنید کافیه  را  موسسه قبلی که رفتید حال هر تعداد 

Have you ever served in the military? Yes No اید؟ بله خیر کرده خدمت ارتش در حال به تا آیا  

Name of Country/Region: _______________________ نام کشور/ناحیه 

Branch of Service: _______________________ رسته یا شاخه خدمت 

Rank/Position: _______________________ سمت/  رتبه  

Military Specialty: _______________________ نظامی تخصص  

Date of Service From: _______________________ تاریخ شروع خدمت 

Date of Service To: _______________________ تاریخ خاتمه خدمت 

Petitioner Information ادخواست دهنده)شاکی(اطالعات د   



 

 

مربوط به کیس های خانوادگی هست به احتمال زیاد برای کیس های التاری حذف شود.اگه حذف نشد فرد اصلی در قسمت اول توجه:این قسمت 
 خودش را مینویسد و همراهان برنده اصلی رو مینویسند

Petitioner is my: _______________________ دادخواست دهنده ..... من است 
Petitioner Name: _______________________ نام دادخواست دهنده 
Petitioner Address: _______________________ ادرس دادخواست دهنده 
City: _______________________ شهر دادخواست دهنده 

State/Province: _______________________ ایالت/استان دادخواست دهنده 

Postal Zone/ZIP Code: _______________________ منطقه پستی/کد پستی دادخواست دهنده 

Country/Region: _______________________ کشور/ناحیه دادخواست دهنده 

Telephone: _______________________ شماره تلفن دادخواست دهنده 

Mobile/Cell Telephone: _______________________ ست دهندهشماره همراه دادخوا  

Email Address: _______________________ ادرس ایمیل دادخواست دهنده 

Security and Background Information اطالعات امنیت و سابقه 

•Do you have a communicable disease of public health significance such as tuberculosis (TB)? Yes No بیماری یک شما آیا 
دارید؟ بله  خیر سل مانند عمومی بهداشت نظر از مسری  

•Do you have documentation to establish that you have received vaccinations in accordance with U.S. law? Yes No  

خیر بله ؟دارید دیا کرده دریافت متحده ایاالت قانون با مطابق های واکسن شما که ی که ثابت کندمدارک و اسناد آیا  

 )جواب این سوال را بله بزنید ولی بقیه رو نه بزنید(

•Do you have a mental or physical disorder that poses or is likely to pose a threat to the safety or welfare of yourself or 
others? Yes No  

خیر بله داشته باشد؟ بر در را دیگران یا و خودتان رفاه و امنیت برای تهدیدی احتمال دارید که  فیزیکی یا و روانی اختالل یک شما آیا  

•Are you or have you ever been a drug abuser or addict? Yes No  

خیر بله اید؟ بوده معتاد یا و  مواد مصرف کننده بحال تا شما آیا  

•Have you ever been arrested or convicted for any offense or crime, even though subject or a pardon, amnesty, or 
other similar action? Yes No  

 بله ه را دارید؟مشاب اقدامات دیگر یا و عفو قرار گرفته باشید ، یا مورد بخشش اگر حتی جنایت، و جرم یا و جرم هر به محکوم و شدن دستگیر حال سابقه به تا آیا
 خیر

•Have you ever violated, or engaged in a conspiracy to violate, any law relating to controlled substances? Yes No  

هرگونه قانون مربوط به مواد بوده اید؟ بله  خیرآیا تابحال در نقص و یا درگیر در توطئه برای نقص   

•Are you the spouse, son, or daughter of an individual who has violated any controlled substance trafficking law, and 
have knowingly benefited from the trafficking activities in the past five years? Yes No  

 برده بهره هگذشت سال پنج در را قاچاق های فعالیت از آگاهانه و کند را کنترل تحت مواد قاچاق و قانون نقص که دارید فرد یک یا دختر پسر، همسر، یک شما آیا
خیر بله است؟  

•Are you coming to the United States to engage in prostitution or unlawful commercialized vice or have you been 
engaged in prostitution or procuring prostitutes within the past 10 years? Yes No  

خیر بله ؟بوده اید درگیر گذشته سال 11 در فساد مراکز ناگر روسپی یا فحشا در شمایا ایا شما به امریکا می ایید که در فحشا وغیر قانونی شرکت کنین و   



 

 

•Have you ever been involved in, or do you seek to engage in, money laundering? Yes No به یا و درگیر است شده حال به تا آیا 
خیر بله شویی باشید؟ پول در  شرکت به دنبال  

•Have you ever committed or conspired to commit a human trafficking offense in the United States or outside the 
United States? Yes No  

خیر بله متحده شده اید؟ ایاالت از خارج یا و متحده ایاالت در انسان قاچاق جرم ارتکاب برای توطئه یا در مرتکب حال به تا آیا  

•Have you ever knowingly aided, abetted, assisted, or colluded with an individual who has been identified by the 
President of the United States as a person who plays a significant role in a severe form of trafficking in persons? Yes 
No  

ارد شناسایی کمک و یا تشویقی و یا تبانی با فردی که توشط ریس جمهور امریکا به عنوان شخصی که نقش مهمی درقاچاق انسان د نه نقشی درآگاها حال به تا آیا
 شده داشته اید؟ بله  خیر

•Are you the spouse, son, or daughter of an individual who has committed or conspired to commit a human trafficking 
offense in the United States or outside the United States and have you within the last five years, knowingly benefited 
from the trafficking activities? Yes No  

 پنج رد شما و متحده ایاالت از خارج یا و متحده ایاالت در انسان قاچاق جرم یک ارتکاب برای ای توطئه یا مرتکب که دارید فردی یا دختر پسر، همسر، شما آیا
خیر بله ؟باشید برده بهره قاچاق های فعالیت از آگاهانه گذشته سال  

•Do you seek to engage in espionage, sabotage, export control violations, or any other illegal activity while in the 
United States? Yes No  

خیر بله تید؟متحده اید، هس تایاال در که حالی در دیگر قانونی غیر فعالیت گونه هر یا و صادرات، کنترل نقض خرابکاری، جاسوسی، در شرکت دنبال به شما آیا  

•Do you seek to engage in terrorist activities while in the United States or have you ever engaged in terrorist activities? 
Yes No  

خیر بله ید؟بوده ا مشغول تروریستی های فعالیت در کنون تا آیا یا و هستید  متحده ایاالت در که حالی در تروریستی های فعالیت در شرکت دنبال به شما آیا  

•Have you ever or do you intend to provide financial assistance or other support to terrorists or terrorist organizations? 
Yes No  

خیر بله ؟داشته اید تروریستی های سازمان یا و ها تروریست به دیگر های حمایت و مالی کمک ارائه قصد شما حال به تا آیا  

•Are you a member or representative of a terrorist organization? Yes No  

خیر بله تروریستی هستید؟ سازمان یک نماینده یا عضو یک شما آیا  

•Have you ever ordered, incited, committed, assisted, or otherwise participated in genocide? Yes No  

خیر بله کرده اید؟ شرکت کشی نسل در صورت این غیر در یا و کمک، متعهد، تحریک، به، دستور حال به تا آیا  

•Have you ever committed, ordered, incited, assisted, or otherwise participated in torture? Yes No  

خیر بله کرده اید؟ شکنجه دادن شرکت صورت در این غیر در یا و کمک، متعهد، تحریک، به، دستور حال به تا آیا  

•Have you committed, ordered, incited, assisted, or otherwise participated in extrajudicial killings, political killings, or 
other acts of violence? Yes No  

 کرده اید؟ تآمیز شرک خشونت اعمال دیگر یا و سیاسی، های قتل فراقضایی، های قتل صورت در این غیر در یا و کمک، متعهد، تحریک، به، دستور حال به تا آیا
خیر بله  

•Have you ever engaged in the recruitment of or the use of child soldiers? Yes No 

خیر بله مشغول بوده اید؟ سرباز کودکان از استفاده یا و استخدام در حال به تا آیا   



 

 

•Have you, while serving as a government official, been responsible for or directly carried out, at any time, particularly 
severe violations of religious freedom? Yes No  

خیر بله ؟یدا بوده مذهبی آزادی شدید نقض ناز حامیازمان هردر  مستقیم طور به یا مسئول دولتی، مقام یک عنوان به که حالی در شما، آیا  

•Are you a member of or affiliated with the Communist or other totalitarian party? Yes No حزب به وابسته یا و عضو یک شما آیا 
خیر بله سایر هستید؟ یا و کمونیست توتالیتر  

•Have you ever directly or indirectly assisted or supported any of the groups in Columbia known as the Revolutionary 
Armed Forces of Columbia (FARC), National Liberation Army (ELN), or United Self-Defense Forces of Columbia 
(AUC)? Yes No  

•Have you ever, through abuse of governmental or political position converted for personal gain, confiscated or 
expropriated property in a foreign nation to which a United States national had claim of ownership? Yes No  

•Are you the spouse, minor child, or agent of an individual who has through abuse of governmental or political position 
converted for personal gain, confiscated or expropriated property in a foreign nation to which a United States national 
had claim of ownership? Yes No  

•Have you ever been directly involved in the establishment or enforcement of population controls forcing a woman to 
undergo an abortion against her free choice or a man or a woman to undergo sterilization against his or her free 
choice? Yes No  

•Have you ever disclosed or trafficked in confidential U.S. business information obtained in connection with U.S. 
participation in the Chemical Weapons Convention? Yes No  

•Are you the spouse, minor child, or agent of an individual who has disclosed or trafficked in confidential U.S. business 
information obtained in connection with U.S. participation in the Chemical Weapons Convention? Yes No  

•Have you ever sought to obtain or assist others to obtain a visa, entry into the United States, or any other United 
States immigration benefit by fraud or willful misrepresentation or other unlawful means? Yes No  

•Have you ever been the subject of a removal or deportation hearing? Yes No  

•Have you failed to attend a hearing on removability or inadmissibility within the last five years? Yes No  

•Have you ever been unlawfully present, overstayed the amount of time granted by an immigration official or otherwise 
violated the terms of a U.S. visa? Yes No  

•Are you subject to a civil penalty under INA 274C? Yes No  

•Have you been ordered removed from the U.S. during the last five years? Yes No  

•Have you been ordered removed from the U.S. for a second time within the last 20 years? Yes No  

•Have you ever been unlawfully present and ordered removed from the U.S. during the last ten years? Yes No  

•Have you ever been convicted of an aggravated felony and been ordered removed from the U.S.? Yes No  

•Have you ever been unlawfully present in the U.S. for more than 180 days (but no more than one year) and have 
voluntarily departed the U.S. within the last three years? Yes No  

•Have you ever been unlawfully present in the U.S. for more than one year or more than one year in the aggregate at 
any time during the last 10 years? Yes No  

•Have you ever withheld custody of a U.S. citizen child outside the United States from a person granted legal custody 
by a U.S. court? Yes No  

•Have you ever intentionally assisted another person in withholding custody of a U.S. citizen child outside the United 
States from a person granted legal custody by a U.S. court? Yes No  



 

 

•Have you voted in the United States in violation of any law or regulation? Yes No  

•Have you ever renounced United States citizenship for the purpose of avoiding taxation? Yes No  

•Have you attended a public elementary school or a public secondary school on student (F) status after November 30, 
1996 without reimbursing the school? Yes No  

  پرداخت کردن هزینه مدرسهباز  بدون  1991سال  نوامبر 01 از پس( F) آموزان وضعیت دانش در دولتی دبیرستان یک یا و دولتی ابتدایی مدرسه یک در شما آیا
 ؟ بله  خیردیداشت حضور

•Do you seek to enter the United States for the purpose of performing skilled or unskilled labor but have not yet been 
certified by the Secretary of Labor? Yes No  

بله  خیر نیست؟ شده گواهی کار وزیر توسط هنوز کهمهارتی هستید  غیر و هارتی م کار انجام منظور به متحده ایاالت به ورود دنبال به شما آیا  

•Are you a graduate of a foreign medical school seeking to perform medical services in the United States but have not 
yet passed the National Board of Medical Examiners examination or its equivalent? Yes No 

 پزشکی نندگاهک  آزمایش ملی هیئت تصویب به هنوز اما هستید متحده ایاالت در پزشکی خدمات انجام دنبال به که خارجی پزشکی دانشکده از التحصیل فارغ شما آیا
بله  خیر نشدید؟ آن معادل یا و معاینه و   

•Are you a health care worker seeking to perform such work in the United States but have not yet received certification 
from the Commission on Graduates of Foreign Nursing Schools or from an equivalent approved independent 
credentialing organization? Yes No  

 تحصیالنال فارغ کمیسیون از گواهینامه صدور هنوز اماهستید  متحده ایاالت در کاری چنین انجام دنبال به هستید که بهداشتی های مراقبت کارگر یک شما آیا
؟اید نکرده دریافت باشد مستقل قلمداد سازمان تایید موردان که  معادل یا و خارجه پرستاری های دانشکده  

•Are you permanently ineligible for U.S. citizenship? Yes No  

•Have you ever departed the United States in order to evade military service during a time of war? Yes No  

•Are you coming to the U.S. to practice polygamy? Yes No  

•Are you a former exchange visitor (J) who has not yet fulfilled the two-year foreign residence requirement? Yes No  

•Has the Secretary of Homeland Security of the United States ever determined that you knowingly made a frivolous 
application for asylum? Yes No  

•Are you likely to become a public charge after you are admitted to the United States? Yes No  

بله  خیر میشوید؟ شدید امریکا د وار وقتی عمومی های هزینه به تبدیل زیاد احتمال به شما ایا  

If you answer yes to any of the following questions, please explain below:__________________  

 اگر به هر کدام از سواالت باال جواب بله داده اید لطفا اینجا توضیح دید

جواب نه بدید چون این مباحث از نظر اونا خیلی مهمه.در ضمن دیگه وقت نداشتم همه اون سواالت رو ترجمه  غیر از سوال دومبه به همه سواالت باال :توجه

.کنم.فقط یادتون باشه سواالت امنیتی هستش   

 

Social Security Number Information           یاجتماع تامین شماره اطالعات   

 
Have you every applied for a Social Security number? Yes   No 

بله خیر ؟اید کرده اجتماعی تامین ی  شماره یتقاضاتا حاال  آیا  

 جواب این سوال رو نه بزنید

 



 

 

Do you want the Social Security Administration to issue a Social Security number and a card? Yes   No 

بله خیر ؟بدهید اجتماعی تامین اداره به را اجتماعی تامین و کارت شماره صدوردرخواست  خواهید می آیا  

 جواب این سوال رو بله بزنید

 

Do you authorize disclosure of information from this form to the Department of Homeland Security, the Social 
Security Administration, and such other U.S. Government agencies as may be required for the purposes of 
assigning you a Social Security number (SSN) and issuing you a Social Security card and do you authorize the 
Social Security Administration to share your SSN with the Department of Homeland Security? Yes   No 

 اجازه شماره ودولتی امریکا برای برای صدور و  های آژانس دیگر و اجتماعی، تامین اداره داخلی، امنیت وزارت به را فرم این اطالعات شما آیا
بله خیر  کارت تامین اجتماعی میدهید؟  

 جواب این سوال رو بله بزنید
 

 بعضی سواالت  مربوط به بخش های باال

 ( work/education/training  قسمت زیر additional بخش )تو

Have you belonged to, contributed to, or worked for any professional, social, or charitable organization? Yes  No 

بله  خیرهستید؟ خیریه یا و اجتماعی یا و ای حرفه سازمان یک در کار به مشغول ویا کننده کمک یا و متعلق شما ایا  

Do you have any specialized skills or training,such as firearms,explosives,nuclear,biological,or chemical experience? 
Yes  No 

بله  خیر ؟دارید شیمیایی مواد تجربه یا و بیولوژیکی، ای، هسته منفجره، مواد گرم، سالح مانند آموزشی، و تخصصی های مهارت گونه هر شما آیا  

Have u ever served in,been a member of,or been involved with a paramilitary unit,vigilante unit,rebel group,guerrilla 
group,or insurgent organization? Yes  No 

 بله ؟یدبوده ا شورشی های سازمان یا و چریکی گروه شورشی، گروه ،)پارتیزان(فشار واحد نظامی، شبه واحد یک درگیر یا و عضو و یا خدمت در حال به تا آیا
 خیر

Can u speak and/or read languages other than your native language? Yes  No  

 آیا می تونی به زبانی غیر از زبان مادری خود صحبت کنید یا بخونید؟  بله خیر

 

 

 

دوستان لطف کنن اطالع دهند تصحیح کنماگر مشکلی در ترجمه یا چیز دیگری بود   

 

Nima2016 

1394/02/70 

Yahoo: nima.moradi93@yahoo.com 

 

mailto:nima.moradi93@yahoo.com


Online Immigrant Visa and Alien Registration Application (DS-260) 
 
Personal, Address, and Phone Information 
Name Provided: _______________________ 
Full Name in Native Language: _______________________ 
Other Names Used: _______________________ 
Sex: _______________________ 
Current Marital Status: _______________________ 
Date of Birth: _______________________ 
City of Birth: _______________________ 
State/Province of Birth: _______________________ 
Country/Region of Birth: _______________________ 
Country/Region of Origin (Nationality): _______________________ 
 
Document Type: _______________________ 
Document ID: _______________________ 
Country/Authority that Issued Document: _______________________ 
Document Type: _______________________ 
Document ID: _______________________ 
Country/Authority that Issued Document: _______________________ 
Issuance Date: _______________________ 
Expiration Date: _______________________ 
 
Do you hold or have you held any nationality other than the one you have indicated above?       
Yes      No 
Other Country/Region of Origin (Nationality): _______________________ 
Do you hold a passport from the country/region of origin (nationality) above?       Yes      No 
Passport Number: _______________________ 
 
Present Address: _______________________ 
City: _______________________ 
State/Province: _______________________ 
Postal Zone/ZIP Code: _______________________ 
Country/Region: _______________________ 
From Date: _______________________ 
 
Have you lived anywhere other than this address since the age of sixteen?       Yes      No 
Previous Address (1): _______________________ 
City: _______________________ 
State/Province: _______________________ 
Postal Zone/ZIP Code: _______________________ 
Country/Region: _______________________ 
From: _______________________ 
To: _______________________ 
Previous Address (2): _______________________ 
City: _______________________ 



State/Province: _______________________ 
Postal Zone/ZIP Code: _______________________ 
Country/Region: _______________________ 
From: _______________________ 
To: _______________________ 
Previous Address (3): _______________________ 
City: _______________________ 
State/Province: _______________________ 
Postal Zone/ZIP Code: _______________________ 
Country/Region: _______________________ 
From: _______________________ 
To: _______________________ 
Previous Address (4): _______________________ 
City: _______________________ 
State/Province: _______________________ 
Postal Zone/ZIP Code: _______________________ 
Country/Region: _______________________ 
From: _______________________ 
To: _______________________ 
Previous Address (5): _______________________ 
City: _______________________ 
State/Province: _______________________ 
Postal Zone/ZIP Code: _______________________ 
Country/Region: _______________________ 
From: _______________________ 
To: _______________________ 
 
Primary Phone Number: _______________________ 
Secondary Phone Number: _______________________ 
Work Phone Number: _______________________ 
Email Address: _______________________ 
 
Is your Mailing Address the same as your Present Address?       Yes      No 
Address: _______________________ 
City: _______________________ 
State/Province: _______________________ 
Postal Zone/ZIP Code: _______________________ 
Country/Region: _______________________ 
 
Do you have an address in the United States where you intend to live?       Yes      No 
Name of person currently living at address: _______________________ 
U.S. Address: _______________________ 
Phone Number: _______________________ 
 
Is this address where you want your Permanent Residence Card (Green Card) mailed?              
Yes      No 



Contact Person: _______________________ 
Address: _______________________ 
City: _______________________ 
State: _______________________ 
ZIP Code: _______________________ 
Phone Number: _______________________ 
 
Family Information 
Father’s Surnames: _______________________ 
Father’s Given Names: _______________________ 
Date of Birth: _______________________ 
City of Birth: _______________________ 
State/Province of Birth: _______________________ 
Country/Region of Birth: _______________________ 
Is your father still living?       Yes      No 
Year of death: _______________________ 
 
Mother’s Surnames: _______________________ 
Mother’s Given Names: _______________________ 
Date of Birth: _______________________ 
City of Birth: _______________________ 
State/Province of Birth: _______________________ 
Country/Region of Birth: _______________________ 
Is your mother still living?       Yes      No 
Year of death: _______________________ 
 
Do you have any previous spouses?       Yes      No 
Previous Spouse Name (1): _______________________ 
Date of Birth: _______________________ 
Date of Marriage: _______________________ 
Date Marriage Ended: _______________________ 
How was your marriage terminated? _______________________ 
Country/Region where marriage was terminated: _______________________ 
Previous Spouse Name (2): _______________________ 
Date of Birth: _______________________ 
Date of Marriage: _______________________ 
Date Marriage Ended: _______________________ 
How was your marriage terminated? _______________________ 
Country/Region where marriage was terminated: _______________________ 
 
 
Do you have any children?       Yes      No 
Number of Children: _______________________ 
Child Name (1): _______________________ 
Date of Birth: _______________________ 
City of Birth: _______________________ 



State of Birth: _______________________ 
Country/Region of Birth: _______________________ 
Does this child live with you?       Yes      No 
Address: _______________________ 
City: _______________________ 
State/Province: _______________________ 
Postal Zone/ZIP Code: _______________________ 
Country/Region: _______________________ 
Is this child immigrating to the U.S. with you?       Yes      No 
Is this child immigrating to the U.S. at a later date to join you?       Yes      No 
Child Name (2): _______________________ 
Date of Birth: _______________________ 
City of Birth: _______________________ 
State of Birth: _______________________ 
Country/Region of Birth: _______________________ 
Does this child live with you?       Yes      No 
Address: _______________________ 
City: _______________________ 
State/Province: _______________________ 
Postal Zone/ZIP Code: _______________________ 
Country/Region: _______________________ 
Is this child immigrating to the U.S. with you?       Yes      No 
Is this child immigrating to the U.S. at a later date to join you?       Yes      No 
Child Name (3): _______________________ 
Date of Birth: _______________________ 
City of Birth: _______________________ 
State of Birth: _______________________ 
Country/Region of Birth: _______________________ 
Does this child live with you?       Yes      No 
Address: _______________________ 
City: _______________________ 
State/Province: _______________________ 
Postal Zone/ZIP Code: _______________________ 
Country/Region: _______________________ 
Is this child immigrating to the U.S. with you?       Yes      No 
Is this child immigrating to the U.S. at a later date to join you?       Yes      No 
Child Name (4): _______________________ 
Date of Birth: _______________________ 
City of Birth: _______________________ 
State of Birth: _______________________ 
Country/Region of Birth: _______________________ 
Does this child live with you?       Yes      No 
Address: _______________________ 
City: _______________________ 
State/Province: _______________________ 
Postal Zone/ZIP Code: _______________________ 



Country/Region: _______________________ 
Is this child immigrating to the U.S. with you?       Yes      No 
Is this child immigrating to the U.S. at a later date to join you?       Yes      No 
Child Name (5): _______________________ 
Date of Birth: _______________________ 
City of Birth: _______________________ 
State of Birth: _______________________ 
Country/Region of Birth: _______________________ 
Does this child live with you?       Yes      No 
Address: _______________________ 
City: _______________________ 
State/Province: _______________________ 
Postal Zone/ZIP Code: _______________________ 
Country/Region: _______________________ 
Is this child immigrating to the U.S. with you?       Yes      No 
Is this child immigrating to the U.S. at a later date to join you?       Yes      No 
 
Previous U.S. Travel Information 
Have you even been in the U.S.?       Yes      No  
Where you issued an Alien Registration Number by the Department of Homeland Security?       
Yes      No 
Alien Registration Number: _______________________ 
 
Provide information on your last five U.S. visits. 
Date Arrived (1): _______________________ 
Length of Stay: _______________________ 
Date Arrived (2): _______________________ 
Length of Stay: _______________________ 
Date Arrived (3): _______________________ 
Length of Stay: _______________________ 
Date Arrived (4): _______________________ 
Length of Stay: _______________________ 
Date Arrived (5): _______________________ 
Length of Stay: _______________________ 
 
Have you even been issued a U.S. Visa?       Yes      No 
Date Visa Was Issued: _______________________ 
Visa Classification: _______________________ 
Visa Number: _______________________ 
 
If you answer yes to any of the following questions, please explain below: 
Have any of your U.S. visas ever been lost or stolen?       Yes      No 
Have any of your U.S. visas ever been cancelled or revoked?       Yes      No 
Have you ever been refused a U.S. visa, been refused admission to the U.S., or withdrawn your 
application for admission at the port of entry?       Yes      No 



If you answered yes to any of these questions, please explain: ____________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Work, Education, and Training Information 
Primary Occupation: _______________________ 
Do you have any other occupations?       Yes      No 
Other Occupations: _______________________ 
In which occupation do you intend to work in the U.S.: _______________________ 
 
Were you previously employed?       Yes      No 
Employer Name (1): _______________________ 
Employer Street Address: _______________________ 
City: _______________________ 
State/Province: _______________________ 
Postal Zone/ZIP Code: _______________________ 
Country/Region: _______________________ 
Telephone Number: _______________________ 
Job Title: _______________________ 
Supervisor’s Surnames: _______________________ 
Supervisor’s Given Names: _______________________ 
Employment Date From: _______________________ 
Employment Date To: _______________________ 
Employer Name (2): _______________________ 
Employer Street Address: _______________________ 
City: _______________________ 
State/Province: _______________________ 
Postal Zone/ZIP Code: _______________________ 
Country/Region: _______________________ 
Telephone Number: _______________________ 
Job Title: _______________________ 
Supervisor’s Surnames: _______________________ 
Supervisor’s Given Names: _______________________ 
Employment Date From: _______________________ 
Employment Date To: _______________________ 
Employer Name (3): _______________________ 
Employer Street Address: _______________________ 
City: _______________________ 
State/Province: _______________________ 
Postal Zone/ZIP Code: _______________________ 
Country/Region: _______________________ 
Telephone Number: _______________________ 
Job Title: _______________________ 
Supervisor’s Surnames: _______________________ 
Supervisor’s Given Names: _______________________ 



Employment Date From: _______________________ 
Employment Date To: _______________________ 
Employer Name (4): _______________________ 
Employer Street Address: _______________________ 
City: _______________________ 
State/Province: _______________________ 
Postal Zone/ZIP Code: _______________________ 
Country/Region: _______________________ 
Telephone Number: _______________________ 
Job Title: _______________________ 
Supervisor’s Surnames: _______________________ 
Supervisor’s Given Names: _______________________ 
Employment Date From: _______________________ 
Employment Date To: _______________________ 
Employer Name (5): _______________________ 
Employer Street Address: _______________________ 
City: _______________________ 
State/Province: _______________________ 
Postal Zone/ZIP Code: _______________________ 
Country/Region: _______________________ 
Telephone Number: _______________________ 
Job Title: _______________________ 
Supervisor’s Surnames: _______________________ 
Supervisor’s Given Names: _______________________ 
Employment Date From: _______________________ 
Employment Date To: _______________________ 
 
Have you attended any educational institutions at a secondary level or above?       Yes      No 
Number of Educational Institutions Attended: _______________________ 
Name of Institution (1): _______________________ 
Address of Institution: _______________________ 
City: _______________________ 
State/Province: _______________________ 
Postal Zone/ZIP Code: _______________________ 
Country/Region: _______________________ 
Course of Study: _______________________ 
Degree or Diploma: _______________________ 
Date of Attendance From: _______________________ 
Date of Attendance To: _______________________ 
Name of Institution (2): _______________________ 
Address of Institution: _______________________ 
City: _______________________ 
State/Province: _______________________ 
Postal Zone/ZIP Code: _______________________ 
Country/Region: _______________________ 
Course of Study: _______________________ 



Degree or Diploma: _______________________ 
Date of Attendance From: _______________________ 
Date of Attendance To: _______________________ 
 
Have you ever served in the military?       Yes      No 
Name of Country/Region: _______________________ 
Branch of Service: _______________________ 
Rank/Position: _______________________ 
Military Specialty: _______________________ 
Date of Service From: _______________________ 
Date of Service To: _______________________ 
 
Petitioner Information 
Petitioner is my: _______________________ 
Petitioner Name: _______________________ 
Petitioner Address: _______________________ 
City: _______________________ 
State/Province: _______________________ 
Postal Zone/ZIP Code: _______________________ 
Country/Region: _______________________ 
Telephone: _______________________ 
Mobile/Cell Telephone: _______________________ 
Email Address: _______________________ 
 
Security and Background Information 
• Do you have a communicable disease of public health significance such as tuberculosis (TB)? 

Yes  No 
• Do you have documentation to establish that you have received vaccinations in accordance 

with U.S. law?       Yes       No 
• Do you have a mental or physical disorder that poses or is likely to pose a threat to the safety 

or welfare of yourself or others?       Yes       No 
• Are you or have you ever been a drug abuser or addict?       Yes       No 
• Have you ever been arrested or convicted for any offense or crime, even though subject or a 

pardon, amnesty, or other similar action?       Yes       No 
• Have you ever violated, or engaged in a conspiracy to violate, any law relating to controlled 

substances?       Yes       No 
• Are you the spouse, son, or daughter of an individual who has violated any controlled 

substance trafficking law, and have knowingly benefited from the trafficking activities in the 
past five years?       Yes       No 

• Are you coming to the United States to engage in prostitution or unlawful commercialized 
vice or have you been engaged in prostitution or procuring prostitutes within the past 10 
years?       Yes       No 

• Have you ever been involved in, or do you seek to engage in, money laundering?                 
Yes       No 

• Have you ever committed or conspired to commit a human trafficking offense in the United 
States or outside the United States?       Yes       No 



• Have you ever knowingly aided, abetted, assisted, or colluded with an individual who has 
been identified by the President of the United States as a person who plays a significant role in 
a severe form of trafficking in persons?       Yes       No 

• Are you the spouse, son, or daughter of an individual who has committed or conspired to 
commit a human trafficking offense in the United States or outside the United States and have 
you within the last five years, knowingly benefited from the trafficking activities?               
Yes      No 

• Do you seek to engage in espionage, sabotage, export control violations, or any other illegal 
activity while in the United States?       Yes       No  

• Do you seek to engage in terrorist activities while in the United States or have you ever 
engaged in terrorist activities?       Yes       No 

• Have you ever or do you intend to provide financial assistance or other support to terrorists or 
terrorist organizations?       Yes       No  

• Are you a member or representative of a terrorist organization?       Yes       No  
• Have you ever ordered, incited, committed, assisted, or otherwise participated in genocide?     

Yes       No  
• Have you ever committed, ordered, incited, assisted, or otherwise participated in torture?     

Yes       No  
• Have you committed, ordered, incited, assisted, or otherwise participated in extrajudicial 

killings, political killings, or other acts of violence?       Yes       No  
• Have you ever engaged in the recruitment of or the use of child soldiers?       Yes       No  
• Have you, while serving as a government official, been responsible for or directly carried out, 

at any time, particularly severe violations of religious freedom?       Yes       No  
• Are you a member of or affiliated with the Communist or other totalitarian party?                

Yes      No  
• Have you ever directly or indirectly assisted or supported any of the groups in Columbia 

known as the Revolutionary Armed Forces of Columbia (FARC), National Liberation Army 
(ELN), or United Self-Defense Forces of Columbia (AUC)?       Yes       No  

• Have you ever, through abuse of governmental or political position converted for personal 
gain, confiscated or expropriated property in a foreign nation to which a United States 
national had claim of ownership?       Yes       No  

• Are you the spouse, minor child, or agent of an individual who has through abuse of 
governmental or political position converted for personal gain, confiscated or expropriated 
property in a foreign nation to which a United States national had claim of ownership?       
Yes       No  

• Have you ever been directly involved in the establishment or enforcement of population 
controls forcing a woman to undergo an abortion against her free choice or a man or a woman 
to undergo sterilization against his or her free choice?       Yes       No  

• Have you ever disclosed or trafficked in confidential U.S. business information obtained in 
connection with U.S. participation in the Chemical Weapons Convention?       Yes       No  

• Are you the spouse, minor child, or agent of an individual who has disclosed or trafficked in 
confidential U.S. business information obtained in connection with U.S. participation in the 
Chemical Weapons Convention?       Yes       No  



• Have you ever sought to obtain or assist others to obtain a visa, entry into the United States, or 
any other United States immigration benefit by fraud or willful misrepresentation or other 
unlawful means?       Yes       No  

• Have you ever been the subject of a removal or deportation hearing?       Yes       No  
• Have you failed to attend a hearing on removability or inadmissibility within the last five 

years?       Yes       No  
• Have you ever been unlawfully present, overstayed the amount of time granted by an 

immigration official or otherwise violated the terms of a U.S. visa?       Yes       No  
• Are you subject to a civil penalty under INA 274C?       Yes       No  
• Have you been ordered removed from the U.S. during the last five years?       Yes       No  
• Have you been ordered removed from the U.S. for a second time within the last 20 years?     

Yes       No  
• Have you ever been unlawfully present and ordered removed from the U.S. during the last ten 

years?       Yes       No  
• Have you ever been convicted of an aggravated felony and been ordered removed from the 

U.S.?       Yes       No  
• Have you ever been unlawfully present in the U.S. for more than 180 days (but no more than 

one year) and have voluntarily departed the U.S. within the last three years?       Yes       No  
• Have you ever been unlawfully present in the U.S. for more than one year or more than one 

year in the aggregate at any time during the last 10 years?       Yes       No  
• Have you ever withheld custody of a U.S. citizen child outside the United States from a 

person granted legal custody by a U.S. court?       Yes       No  
• Have you ever intentionally assisted another person in withholding custody of a U.S. citizen 

child outside the United States from a person granted legal custody by a U.S. court?            
Yes       No  

• Have you voted in the United States in violation of any law or regulation?       Yes       No  
• Have you ever renounced United States citizenship for the purpose of avoiding taxation?     

Yes       No  
• Have you attended a public elementary school or a public secondary school on student (F) 

status after November 30, 1996 without reimbursing the school?       Yes       No  
• Do you seek to enter the United States for the purpose of performing skilled or unskilled labor 

but have not yet been certified by the Secretary of Labor?       Yes       No  
• Are you a graduate of a foreign medical school seeking to perform medical services in the 

United States but have not yet passed the National Board of Medical Examiners examination 
or its equivalent?       Yes       No  

• Are you a health care worker seeking to perform such work in the United States but have not 
yet received certification from the Commission on Graduates of Foreign Nursing Schools or 
from an equivalent approved independent credentialing organization?       Yes       No  

• Are you permanently ineligible for U.S. citizenship?       Yes       No  
• Have you ever departed the United States in order to evade military service during a time of 

war?       Yes       No  
• Are you coming to the U.S. to practice polygamy?       Yes       No  
• Are you a former exchange visitor (J) who has not yet fulfilled the two-year foreign residence 

requirement?       Yes       No  



• Has the Secretary of Homeland Security of the United States ever determined that you 
knowingly made a frivolous application for asylum?       Yes       No  

• Are you likely to become a public charge after you are admitted to the United States?         
Yes       No  

 
If you answer yes to any of the following questions, please explain below:__________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

 
Social Security Number Information 
Have you every applied for a Social Security number? 
Do you want the Social Security Administration to issue a Social Security number and a card? 
Do you authorize disclosure of information from this form to the Department of Homeland 
Security, the Social Security Administration, and such other U.S. Government agencies as may 
be required for the purposes of assigning you a Social Security number (SSN) and issuing you a 
Social Security card and do you authorize the Social Security Administration to share your SSN 
with the Department of Homeland Security? 
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این در واقع رسفید  ف است به رهت تک ید هرم  Confirmation Numberبه  ف ا یه برشه میدت  ه مورو  هسفت به 

DS-260   سری پریدت بگیرید تت ره دا ته با ید برای هر یک اعسای خان ادت  ه پر میکدید برای  2 ه  ف ا باید حت اً از

بت نهایا  د و سیستم ث ف ا یک  یس نامبر ثابت و ا  انفرمییفن های متفاوت ت  ید ما  دد  این یودا ایدکه هرم  فف ا در 

مدارک  ف ا برای بررسفی  تویین وقت م اسبه ارسال  دت ه چدین   ا باید یک نسخه از این رو به ه رات مدارک ارسال  دید 

ردید  ه در هصد اول ت ضید دادم باید  CSCبرای سففارت تهرام   نی د . نکته مهم بودی این هست  ه در زمان ثبت نام 

 .CSC دید تا بت نید قرار مالقات خ دت ن رو تویین  دید در  از این   ارت استفادت

 سری پریدت برای هر یک از اعسای خان ادت تهیه  دید. 2نیز زیاد مه ا نیست هقط حت اً از این  ف ه 

 

 

 وا سیداسی ن و ترر ه و ر ع آوری مدارک. ها حال ن بت به انجام مراحد پز کاپس از پر  ردن و ارسال هرم 



 

تسففففر نامه عزیز تهیه  ردن میت نید در م رد وا سفففن ها ا العات مفیدی  سفففک  دید. Yesornoای  ه هدر خال ففف

Yesorno  

 ) گزینه پرینت باالی صفحه(توجه کنید دوستان عزیز

 مدارک 1-1

در م رد مدارک باید بگم  ه روایت های هسفت و ا   ا باید مدارک ت صیلا و  اری خ دت ن به ه رات مدارک  داسایا 

 ترر ه  دید دوستان عزیز ت ره  دید  ه  رو

مدارکی که برای سفارت ارسال میشه فقط و فقط نیاز به مهر مترجم در سربرگ مترجم است و نیاز به 

 تایید دادگستری و امور خارجه رو ندارد.

  داسدامه برای ت اما اهراد

  ارت ملا ت امیه اهراد

 نسخه 2سدد ازدواج 

 ان ارت پایان خدمت برای آقای

 مدارک ت صیلا

 ریز ن رات در هیچ  جایا نگفته هقط م ض ا  یدان هست  ه اشر نیاز ب د ارائه  دید.

 بدون روت   و ه چدا بروی  اغذ مات 5*5عکس 

 نامه اول 

 نامه دوم

 نامه ت کن ما ا

 ت  یه میی د به د ید ایدکه نسخه اضاهه ارزان تر هست حت ا یک نسخه اضاها تهیه  دید

ن  نه ای از مدار ا  ه باید بفرستین رو ذ ر  ردت  ه بهتر هست برای این م ض و به آدرس سفارت رهته و اونجا در ایدجا 

 ببدید  ه نه مدار ا م رد نیاز است.

 

CHECKLIST 

Send to the Embassy 



 

Copy of Passport 

Passport pickup location registration receipt 

DS-260 Electronic Application Form Barcode Page 

Diploma of the principal applicant (DV winner) or work experience documents 

o Photocopy and translation (if the document is not in English or Turkish) 

Birth Certificate 

o Photocopy and translation (if the document is not in English or Turkish) 

Marriage Certificate 

o Two sets of photocopy and translation (if the document is not in English or Turkish) for principal 

applicant and spouse 

Divorce Decree or Death Certificate (for each prior marriage) 

o Photocopy and translation (if the document is not in English or Turkish) 

Original Police Certificate 

Military Card (for Iranian applicants only) 

o Photocopy and original translation 

Court and Prison Records (if applicable) 

o Photocopy and English translation 

Other Court Documents (if applicable) 

o Photocopy and English translation 

Financial documents 

o Photocopy and translation (if the document is not in English or Turkish) for each family member 

Two photographs for each applicant (please write beneficiaries’ names on the back) 

Bring to Interview 

Passports 

Original Diploma or work experience documents 

Original Birth Certificates 

Original Marriage Certificate 

Original Divorce Decrees or Death Certificates (for each prior marriage) 

Original Military Card (From Iranian applicants only) 

Diversity Visa Fee 

Medical Report 

در م رد ش اها عدم سف   پییفیده این رو بگم  ه به دوستان  با اغالم سفارت ش اها عدم س   پیییده ایران م رد قب ل 

 نیست پس   ا نگران نبا ید.

Police certificates are not required from Iran or any country on the following list: 

اما برای دوسفتانا  ه مدتا بی  از    مات خارج از ایران و رای دیگری زندشا  ردن عر   دم  ه باید از اونجایا  ه 

 زندشا میکردن ش اها عدم س   پیییده ارائه  دن.

  



  

INSTRUCTIONS FOR DIVERSITY VISA APPLICANTS 
 

BEFORE THE INTERVIEW 
 

To assist in providing the most efficient customer service and to expedite your diversity immigrant visa 

processing, the Consular Section of the U.S. Embassy in Ankara uses a pre-appointment document screening 

system. 

 

Once applicants (winners) receive the appointment email from Kentucky Consular Center (KCC),   they need to 

send necessary civil and financial documents listed below to the U.S. Embassy Ankara, Turkey before their 

interview dates. Our address is: 

U.S. Embassy Ankara, Turkey  

Immigrant Visa Unit 

110 Ataturk Blvd.,  

Kavaklidere, Ankara 06100  

Turkey 

 

To be able to pre-screen a Diversity Visa (DV) file and complete the visa interview on the same day, 

beneficiaries are required to submit their documents at least 15 days prior to their interviews.  

 

Before sending the documents to the Embassy, applicants should also select a passport delivery address in 

Turkey.  If and when issued, the passports and visa packets are sent to a Turkish Postal Service (PTT) branch in 

Turkey for you to pick up in person.  In order to make this selection, please follow the steps below: 

 

1. Upon receipt of your appointment email from KCC, register online at usvisa-info.com or by calling 

0850 252 6355 from Turkey or (703) 439-2348 from the United States. 

2. Choose “Diversity Visa” for your visa category. 

3. Choose your visa pick up location (NOTE: Please make sure that you are selecting a PTT branch close 

to your address in Turkey.). 

4. Print your registration receipt and send it to us along with all the other required documents. 

 

Once you register your passport pick up location by following the above steps, you will also have the 

opportunity to send your documents through a branch of Turkish Postal Service (PTT) without paying a fee.  

 

As PTT services are not available in Iran, applicants in Iran may send their documents to our office by any 

reliable courier service.  

 

Once you send your documents to us before your interview, you can confirm their delivery by contacting 

the courier company.   

 

If you would like to confirm your visa appointment date and time, you can visit our website at 

http://turkey.usembassy.gov/interview_schedule.html  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://usvisa-info.com/
http://turkey.usembassy.gov/interview_schedule.html


  

 

IMPORTANT REMINDERS FOR DIVERSITY VISA APPLICANTS: 

 
 

 

 Beneficiaries are required to submit their application documents to us by mail 15 days prior to their interview 

dates.  If you fail to send your complete documentation, we will need to reschedule your interview to a later 

date. 

 

 At the time of the interview, all applicants will need to show that they meet the requirements to qualify for 

the DV program.  For detailed information on qualification criteria, you can refer to DV program application 

instructions at http://travel.state.gov/content/visas/english/immigrate/diversity-visa/instructions.html.  

 

Common errors that cause disqualification include:  

 Failure to meet the required education or work experience criteria may cause disqualification from 

the program at the time of interview.   

 Incorrect or incomplete electronic DV application submissions during the registration period may 

also cause disqualification of the winners at the time of interview.  For example, failure to list a 

spouse/child, wrong foreign state of chargeability 

 

The DV fee that all applicants need to pay at the time of interview is not refundable in case of a 

disqualification.  Please decide carefully before coming to the interview and paying the application fee.  

The consular officer must interview all applicants who are present at the appointment.  

 

 Under no circumstances can a visa be issued after September 30.  Because of the limited number of visas 

under this program, visas may cease to be available even before this date. We strongly encourage you not to 

finalize arrangements for travel to the United States, dispose of properties, or resign from your job until a 

visa has been issued and delivered to you.   

 

 There are limited numbers of visas that can be issued under Diversity Visa (DV) program.  We can only 

guarantee visa numbers will be available for DV applicants during the month of their original interview.  If 

you do not attend your interview, a visa number may not be available for you in subsequent month(s).  

Therefore, we strongly suggest that you keep your original appointment date. 

 

 Being a selectee in the Diversity Visa lottery does not guarantee the issuance of a visa.  No assurance can be 

given in advance that a visa will be issued.  A Consular Officer can make a decision only after the formal 

application is received, all the documents are reviewed, and officer has personally interviewed the applicants. 

 

 DV applicants are subject to all grounds of ineligibility for immigrant visas specified in the Immigration and 

Nationality Act (INA). There are no special provisions for the waiver of any ground of visa ineligibility aside 

from those ordinarily provided in the INA, nor is there special processing for waiver requests.  

 

 

USEFUL WEBSITES FOR FURTHER INFORMATION: 

 

Embassy Website on DVs : http://turkey.usembassy.gov/diversity_visa_instructions.html  
 

Department of  State Website on DVs: 

 http://travel.state.gov/content/visas/english/immigrate/diversity-visa/entry.html.html  
 

Frequently Asked Questions (FAQ): Please visit http://turkey.usembassy.gov/faqs_iv.html  

 

For questions on PTT delivery: Please visit https://usvisa-info.com/en-TR/selfservice/contact_us  

http://travel.state.gov/content/visas/english/immigrate/diversity-visa/instructions.html
http://turkey.usembassy.gov/diversity_visa_instructions.html
http://travel.state.gov/content/visas/english/immigrate/diversity-visa/entry.html.html
http://turkey.usembassy.gov/faqs_iv.html
https://usvisa-info.com/en-TR/selfservice/contact_us


  

Eligiblity Requirements for Diversity Visa Applicants 

 

As a reminder, the principal applicant of each Diveristy Visa Case must meet the 

following two criteria in order to qualify for visa issuance. 

 

Requirement #1: Individuals born in countries whose natives qualify may be eligible to enter.  

Most DV applicants will qualify based on a “Foreign State of Charability” that is the same as 

their country of birth.  You may qualify with a different Foreign State of Chargability of if you 

meet one of the criteria below: 

 Was your spouse born in a country whose natives are eligible? If yes, you can claim your  

spouse’s country of birth—provided that both you and your spouse are named on the 

selected entry, are issued diversity visas, and enter the United States simultaneously.  

 Were you born in a country whose natives are ineligible, but in which neither of your 

parents was born or legally resident at the time of your birth? If yes, you may claim the 

country of birth of one of your parents if it is a country whose natives are eligible for the 

DV program. 

 

If you chose a “Foreign State of Chargability” to which you are not eligible, your 

application will be disqualified (for example, you were born in Iran and chose Turkey).  It 

is not possible to correct your Foreign State of Charability after registering for the DV lottery. 

 

Requirement #2:  In addition, to meet the education/work experience requirement of the DV  

program, you must have either:  

 a high school education or its equivalent, defined as successful completion of a 12-year 

course of elementary and secondary education 

o For Turkish applicants, a general high school degree (genel liseler) or vocational 

high school degree (meslek lisesi) is considered qualifying education.  Technical 

school degrees (mesleki egitim merkezleri tarafindan verilen ustalık / çıraklık 

belgeleri) are not considered qualifying education. 

o For Iranian applicants, a theory-based high school degree ( ینظر )  is considered 

qualifying education.  Iranian applicants who attended theory-based high school 

should have also completed the pre-university year ( شگاهدان شیپ  ) starting with 

graduation year 2012 (Iranian year 1391).  Correspondence courses (از راه دور) 

are not considered qualifying education.  Other types of Iranian high school 

degrees will be evaluated on a case-by-case basis.   

OR 

 two years of work experience within the past five years in an occupation requiring at least 

two years of training or experience to perform. The U.S. Department of Labor’s O* Net 

Online database ( http://www.onetonline.org/ ) will be used to determine qualifying work 

experience.   

 

DV2015 Instructions and Frequently Asked Questions: 

English Turkish Farsi  

  

http://www.onetonline.org/
http://travel.state.gov/content/dam/visas/DV-2015-Instructions-Translations/DV_2015_Instructions.pdf
http://travel.state.gov/content/dam/visas/DV-2015-Instructions-Translations/DV_2015_Instructions_Turkish.pdf
http://travel.state.gov/content/dam/visas/DV-2015-Instructions-Translations/DV_2015_Instructions_Farsi.pdf


  

 
DOCUMENTS TO SEND BEFORE THE INTERVIEW: 
 

1. PHOTOCOPY OF PASSPORT:  The  photocopy of the first page including the date of  issuance and 

expiration date  must be provided.  The beneficiary’s passport must be valid for travel to the United States 

and must have at least eight months validity beyond the issuance date of the visa.  Please do not send your 

original passport.  You must carry your passport with you at the time of  interview. 

 

2. COPY OF PASSPORT PICKUP LOCATION RECEIPT: The registration can be done either online via 

usvisa-info.com or by calling 0850 252 6355 from Turkey or (703) 439-2348 from the United States. 

 

3. DIPLOMA/WORK EXPERIENCE: A copy of the last diploma of the principle applicant is required.   If 

the principle applicant is not a high school graduate, he/she must provide the proof of his/her employment 

during the last five years. Diploma/work experience documents of family members are not required. 

 

4. BIRTH CERTIFICATES: The birth certificate document required from Turkish applicants is called “Nufus 

Kayit Ornegi”. It is obtained from any vital statistics office in Turkey. Please send our office the original of 

this document with the wet seal of the vital statistics office and original signature. Applicants born in a 

country other than their country of citizenship must present a birth certificate from the country in which they 

were born. Iranian applicants are required to submit a copy of their “Shenasname” and Iraqi applicants are 

required to submit a copy of their “Hawiat Al Ahwal Al Madniya” with their original English translations.  

Iraqi applicants are also required to submit their National ID cards, “Shahadat Al Jinsiya Al Iraqiya”. Please 

do not send the originals of the Iranian and Iraqi birth certificates and ID cards to our office. Copies with 

original translations will be sufficient before the interview. Original documents will be required at the time 

of your interview. 

 

5. MARRIAGE CERTIFICATE:  Two full photocopies of your marriage certificate is required (one copy for 

each spouse). If the marriage took place in a country other than Turkey or the U.S., a certified English 

translation of the foreign marriage certificate is also required. 

 

6. DIVORCE DECREE OR DEATH CERTIFICATE:  If you were married previously, provide a copy of 

the divorce decree or death certificate to prove the dissolution of each prior marriage. You will be requested 

to submit the original of this document at the time of your interview. If the divorce took place in a country 

other than Turkey or U.S., a certified English translation of the foreign divorce decree is also required.  For 

divorces that took place in the U.S. or Turkey, the court-certified original divorce decrees must either have 

the raised seal or rubber stamps of the court and original signatures.  Attorney certified copies without raised 

seals, rubber stamps or plain photocopies of court certified divorce decrees will not be accepted.  Marriage or 

birth certificates on which the divorce is registered and translations of divorce documents without the 

originals are not accepted in lieu of a court-certified divorce decree. 

 

7. FINANCIAL DOCUMENTS:  Please see the following pages for evidence which may be presented to 

meet the public charge provisions of the law. Financial documents must be prepared as one set for each 

family member. 

 

8. POLICE CERTIFICATE REQUIRED FOR APPLICANTS 16 YEARS AND OLDER:  Applicants are 

required to submit a police certificate from the country of the applicant’s nationality and current residence.  

Police certificates are also required from all other countries where the applicant has resided for at least one 

year.  Regardless of the length of residence, a police certificate must also be obtained from the police 

authorities of any place where the applicant has been arrested for any reason.  Police certificates from Iran 

are not required.  Police Certificates from Turkey are known as “ARSIV KAYITLI ADLI SICIL KAYDI” 

(It is mandatory that they come with the archive records). Please see the following pages for more 

information on police certificates. 

 

https://usvisa-info.com/


  

9. MILITARY CARD: For Iranian applicants only. If you have served the Iranian military, please provide a 

copy and certified English translation of your military card. If you are exempt from the service please 

provide a copy and certified English translation of your military service exemption card. Originals of these 

documents will be required at the time of interview.  

 

10. COURT AND PRISON RECORDS:  Persons convicted of a crime must obtain a copy of each court record 

and any prison record, even if the beneficiary has been pardoned or granted amnesty. Originals of these 

documents will be required at the time of interview. 

 

11. OTHER COURT DOCUMENTS:  Copies of court records regarding name changes, age ammendments, 

adoption and similar subjects must also be submitted. Originals of these documents should be submitted at 

the time of interview. 

 

12. TRANSLATIONS:  All documents which are not in English or Turkish must be accompanied by a certified 

English translation. Translations from a sworn translator do not need to be notarized. 

 

13. PHOTOS: Regardless of age, all immigrant visa applicants must present two un-retouched color 

photographs, approximately 2 X 2 inches (5 X 5 cm) in size, taken on a white background. Please read the 

following instructions carefully.  We cannot use photographs which do not meet these requirements: 

The applicant must submit two full-face photos, taken within the past six months. A full-face photo is one in 

which the applicant is facing the camera directly.   

The face should cover about 50 percent of the area of the photo. 

Photos must be taken against a white background. 

Photographs should measure 2 inches square (approximately 5 centimeters square) with the head centered in 

the frame. The head (measured from top of the hair to the bottom of the chin) should measure between 1inch 

to 1 3/8 inches (25mm to 35 mm) with the eye level between 1 1/8 inch to 1 3/8 inches (28mm to 35mm) 
from the bottom of the photo. 

The photograph must clearly identify the applicant.  The applicant should be dressed in normal street attire 

without a hat. Uniforms and/or head coverings, which obscure the applicant's features, hair, or hairline, may 
not be worn. If the applicant must wear head cover, the ears and the forehead must be seen clearly. 

Photos should be printed without borders.  Photos taken in front of busy, patterned, or dark backgrounds will 
not be accepted. 

Instant type photographs or digital quality photographs are not acceptable. Photographs should be taken with 
a standard single lens reflex type camera using film, which requires standard processing. 

 

SAMPLE IV PHOTO 

 

 
  



  

 

AT THE INTERVIEW 
 

On your interview date, you will be admitted to the Embassy based on your appointment time.  For security 

information and prohibited items please visit 

http://photos.state.gov/libraries/turkey/840293/Consular/Security%20Information.pdf  
 
On their interview date,  all DV applicants will need to submit the following and any other documents that they have 

been informed via email beforehand to bring with them. 

  

1. PASSPORT: Please bring your and your family’s passports. 

 

2. FEE:  The Diversity Immigrant Visa processing fee is $330.00 per person.  The payment may be made in cash or by 

credit card to the consular cashier. Visa, MasterCard, American Express, Novus/Discover and Diners cards are 

acceptable. Personal checks and credit card numbers provided verbally or in writing are not accepted.  

 

3. MEDICAL REPORT:  Before their final immigrant visa interview, all beneficiaries  are required to undergo a 

medical examination performed by one of the medical doctors authorized by this Embassy.  Detailed information on 

medical examination procedures is provided in these instructions.  The beneficiary is responsible for making his/her 

own arrangement for the medical examination with one of the physicians listed on the attached sheet and for the cost 

of the examination.  A medical examination is also required for each accompanying child.  Do not send the results 

of your medical examination to this office before your interview.   

 

4. ORIGINAL DOCUMENTS: Please submit your originals such as passport, diploma, marriage certificate, 

divorce decrees, court documents or Iranian military documents to our office during your interview.  

 

AFTER THE INTERVIEW 
 

After your personal application, if your file is complete, your visa will be issued within 5 business days  and your 

passport and visa packet will be given to PTT for delivery to your passport pickup location.  

  

Some Turkish applicants and most Iranian applicants require extensive administrative processing prior to issuance of 

the visa.  This process may take up to 6 months or longer.  No visa for these applicants can be issued until the 

administrative process is complete. 

 

If administrative processing is required, we recommend that applicants return home while they wait for the 

completion of the process.  Once the administrative processing is completed, the applicant’s case number will be 

posted on our website.  It will be your responsibility to check our website to see if your process is completed. 

Applicants who are not Turkish citizens will need to return to the U.S. Embassy in Ankara once their number 

appears on the site.  Turkish applicants do not need to come in person to the Embassy; they can send their passports 

by PTT. After the final review, if your application is complete, your passport and visa packet will be sent to PTT 

branch of your choice in Turkey within  five working days.  

 

While waiting for the administrative process to be complete, your medical examination may expire. In that case, you 

will also need to renew the medical examination.  

 

The validity of your immigrant visa will be limited with the validity of your medical report. An immigrant visa is 

valid for a maximum of six months from the date of issuance.  Applicants must travel and apply for admission to the 

United States before their immigrant visas expire.  



  

EVIDENCE WHICH MAY BE PRESENTED TO MEET THE 

PUBLIC CHARGE PROVISIONS OF THE LAW 

GENERAL 
 
The Immigration and Nationality Act requires an applicant for a visa to establish to the satisfaction of the consular 

officer at the time of application for a visa, and also to the satisfaction of the United States immigration official at the 

time of application for admission to the United States, that he or she is not likely at any time to become a public 

charge. 
 
An applicant for an immigrant visa may generally satisfy this requirement of the law by the presentation of 

documentary evidence establishing that: 
 
 1. The applicant has, or will have, in the United States personal funds sufficient to provide support for 

the applicant and dependent family members, or sufficient to provide support until suitable employment is located; 

 2. The applicant has arranged employment in the United States that will provide an adequate income for 

the applicant and dependent family members; 

 3. Relatives or friends in the United States will assure the applicant’s support; or  

 4. A combination of the above circumstances exists. 
 
APPLICANT’S OWN FUNDS 
 
An applicant who expects to be able to meet the public charge provisions of the law through personal financial 

resources may submit to the consular officer evidence of funds or income from one or more of the following sources: 
 
 1. Statement from a senior officer of a bank showing present balance of applicant’s account, date 

account was opened, the number and amount of deposits and withdrawals during the past 12 months, and the average 

balance during the year (if there have been recent unusually large deposits, an explanation should be given); 

 2. Proof of ownership of property or real estate, in the form of a title, deed or the equivalent, and a letter 

from a lawyer, banker or responsible real estate agent showing its present value (any mortgages or loans against the 

property must be stated); 

 3. Letter or letters verifying ownership of stocks and bonds, with present market value or expected 

earning indicated; 

 4. Proof of income from business investments or other sources. 
 
If the financial resources are derived from a source outside the United States, a statement as to how the funds or 

income are to be transferred to the U.S. must be provided. 
 
EMPLOYMENT 
 
An applicant relying on an offer of prearranged employment to meet the public charge provisions of the law should 

have the prospective employer submit a notarized letter of employment on the letterhead stationery of the employing 

business.  The letter should: 
 
 1. Contain a definite offer of employment; 

 2. Give a description of the job offered to the alien and an explanation of skills, which qualify alien for 

the position; 

 3. State the rate of compensation to be paid and, if pertinent, additional information detailing other 

benefits to be included in lieu of cash payment; 

 4. Specify the location, type, and duration (whether seasonal, temporary, or indefinite) of the 

employment offered; and  

 5. Specify whether the employment will be immediately available upon the applicant’s arrival in the 

United States.   

  

 

 

  



  

AFFIDAVIT OF SUPPORT 

 

Persons in the United States who desire to furnish sponsorship for an applicant in the form of an affidavit of support 

should use Form I-134, Affidavit of Support, available from the USCIS offices or the following web site: 

http://www.uscis.gov/files/form/I-134.pdf. Sponsors may also elect to furnish a statement in the form of an affidavit 

sworn to before a notary public or other official competent to administer an oath, setting forth his or her willingness 

and financial ability to contribute to the applicant’s support and reasons, in detail, for sponsoring the applicant. 

 

The sponsor’s affidavit should include: 

 

1. Information regarding his or her annual income; 

2. Where material, information regarding his or her other resources;  

3. Obligations for the support of members of his or her own family and other persons, if any; 

4. Other obligations and expenses; 

5. Plans and arrangements made for the applicant’s reception and support; 

6. An expression of willingness to deposit a bond, if necessary, with the USCIS to guarantee that the applicant 

will not become a public charge in the US; and 

7. An acknowledgement that the sponsor is aware of his or her responsibilities under the Social Security Act, as 

amended, and the Food Stamp Act, as amended; that the affidavit and supporting documentation may be 

made available to a public assistance agency. (The provisions of the above laws are contained in form DS-

1858, Sponsor’s Financial Responsibility Under the Social Security Act, and printed in Part III of the 

instructions for Form (I-134) 

 

The sponsor should include in the affidavit a statement concerning his or her status in the United States.  If the 

sponsor is an American citizen, the affidavit of should indicate the date of naturalization, the name and location of 

the court, and the number of the sponsor’s certificate of naturalization. If the sponsor is an alien who has been 

lawfully admitted into the United States for permanent residence, he or she should state in the affidavit the date and 

place of admission for permanent residence and the alien registration number which appears on his or her Alien 

Registration Receipt Card. 

 

To substantiate the information regarding income and resources the sponsor should attach two or more of the 

following items to the affidavit: 

1. Copies of his or her latest federal income tax return; 

2. Copies of his or her latest W-2 forms 

3. A statement from his or her employer showing salary and the length and permanency of employment; 

4. A statement from an officer of a bank regarding his or her account, the date the account was opened, and the 

present balance; 

5. Any other evidence adequate to establish financial ability to carry out his or her undertaking toward the 

applicant for what might be an indefinite period of time. 

 

If the sponsor is well established in business, he or she may submit a rating from a recognized business rating 

organization in lieu of the foregoing. If the sponsor is married, the affidavit of support should be signed jointly by 

both the husband and wife. Affidavits of support should be of recent date when presented to the consular officer. 

They are unacceptable if more than one year has elapsed from the date of execution. A sponsor may prefer to 

forward his or her affidavit of support directly to the consular office where the application will be made, in which 

event the contents will not be divulged to the applicant. 

 

Note: An applicant who expects to meet the public charge provisions of the law through the presentation of an 

affidavit of support is encouraged to forward this information sheet to his or her sponsor so as to assist the 

sponsor in preparing an affidavit. 

 

 

  

http://www.uscis.gov/files/form/I-134.pdf


  

POLICE CERTIFICATE 
 

Police certificates are required for each visa applicant aged 16 years or older. Generally, you must apply for these 

certificates directly from police authorities in the district in which you reside. You must submit a police certificate 

from the country in which you currently live (if you have lived there for more than six months).  If you lived in a 

different country for more than 12 months after the age of 16, you must also submit a police certificate from that 

country.  If you were arrested or convicted of a crime in a country, regardless of your age at the time the crime took 

place, or how long you resided in that country, you must submit a police certificate from that country.  The police 

certificate must cover the entire period of the applicant’s residence in that area, and state what the appropriate police 

authorities records show concerning each applicant, including all arrests, the reason for the arrest(s), and the 

disposition of each case in which there is a record.  

 

Present and former residents of the United States should NOT obtain police certificates covering their residence in 

the U.S.   

 

Police certificates are required from Turkey.  Please contact the closest “Cumhuriyet Savcılığı” (Public 

Prosecutors Office) to obtain Turkish police certificates.  Police Certificates from Turkey are known as “Arşiv 

Kayıtlı Adli Sicil Kaydı”. IMPORTANT: When requesting the police certificate (adli sicil kaydi), applicants must 

specifically request that both the current and archived records be shown on the document.  
 

Police certificates are not required from Iran or any country on the following list: 
 

AFGHANISTAN 

BANGLADESH 

BULGARIA 

CAMBODIA 

CHAD 

EQUATORIAL GUINEA 

HAITI 

IRAN 

LIBYA 

MEXICO 

MONGOLIA 

NIKARAGUA 

SIERRA LEONE 

SOMALIA 

SUDAN 

TAJIKISTAN 

TOGO 

TONGA 

UNITED STATES OF   

  AMERICA 

 

Police certificates from these countries are available only to persons physically present in the country who 

apply in person: 
 

ALBANIA 

BARBADOS 

ECUADOR 

ERITREA 

ETHIOPIA 

GUATEMALA 

INDIA 

JORDAN 

KUWAIT 

MOZAMBIQUE 

NAMIBIA 

PARAGUAY 

RWANDA 

UNITED ARAB 

EMIRATES 

YEMEN 
 

Police certificates from the following countries are available only through the United States Embassy or 

Consulate.  Contact the American consular office if you currently are, or have been a resident of one of these 

countries: 
 

COSTA RICA 

FIJI 

KOREA 

NETHERLANDS 

SRI LANKA  

TURKMENISTAN 

  

 

 

 

 

 

  



  

INSTRUCTIONS FOR MEDICAL EXAMINATION 

 

All intending immigrants are required to undergo a medical examination by one of the medical doctors on the 

following list. The physicians will provide the necessary medical examination forms. You must have your passport 

and two passport size photographs along with your case number with you in order to complete the medical exam. 

Make sure that your medical examination is completed BEFORE YOUR APPOINTMENT DATE and bring the 

results of the examination on your appointment date. We suggest that you make arrangements for your medical 

examination at least THREE or FOUR days prior to your appointment date. You do not need to bring your X-Ray to 

your visa interview. If you suffer from a chronic illness, have been treated for any disease or are under psychiatric 

care, doctors recommend you to present your medical file during examination.  

 

IMPORTANT NOTE: Applicants ages two (2) years to fourteen (14) years of age (from 2nd birthday until reach 

15th birthday) must undergo the medical examination at least four (4) work days prior to their scheduled 

appointment at the Consulate. Failure to do so may result in processing delays or rescheduling of initial appointment.  

 

MEDICAL EXAMINATION AND VACCINATION FEES: Charges for the physical examination and other 

required tests are to be paid by the visa applicant. Fees are approximately as follows: blood test $25.00; chest x-ray 

$45.00; physician examination $100.00. Vaccination fee varies from $5.00 to $200.00 depending on age and 

vaccines required.  

 

Medical Doctors      Addresses & Phone Numbers Working Hours 

Dr. Mehmet Ungan 

 

Dr. Handan Ungan 

Atatürk Bulvarı 237/44-45 

 

Email(s):  

drungan@doctorun.com 

doctorun@doctorun.com 

mungan@duzen.com.tr 

Monday to Friday: 09:00-19:00 

Saturday: 9:00-13:00 

Sunday: Closed 

For an appointment, please visit: http://www.doctorun.com/  

 

The validity of your visa will be limited with the validity of your medical report. Medical reports classified as "Class 

B (TB)" are valid for 3 months from the date the doctor signed the report. All other medical reports classified as "No 

apparent decease or defect" are valid for 6 months after the doctor’s signature date. If your case is subject to further 

administrative processing, or if the processing of your file is delayed due to missing documents, the medical report 

may expire before your visa is issued. In that case, you would be required to renew the examination and submit an 

updated medical report to our office before you receive your visa.  

 

VACCINATION REQUIREMENTS: United States Immigration Law requires immigrant visa applicants to obtain 

certain vaccinations (listed below) prior to the issuance of an immigrant visa. Instructions and procedural guides 

direct panel physicians who conduct immigrant visa medical examinations to verify that applicants have met the 

vaccination requirement, or that it is medically inappropriate for the visa applicant to receive one or more of the 

listed vaccinations: Mumps, Measles, Rubella, Polio, Tetanus and Diphtheria Toxoids, Pertussis, Influenza Type 

B (HIB), Hepatitis A, Hepatitis B, Varicella, Pneumococcal, Influenza, Rotavirus, Meningococcal.  
In order to assist the panel physician, and to avoid delays in the processing of your visa, all immigrant visa 

applicants should have their vaccination records available for the panel physician’s review at the time of the medical 

examination. Visa applicants should consult with their regular health care provider to obtain a copy of their 

immunization record, if available. If you do not have a vaccination record, the panel physician will work with you to 

determine which vaccinations you may need to meet the requirement. Certain waivers of the vaccination requirement 

are available upon the recommendation of the panel physician. Only a physician can determine which of the listed 

vaccinations are medically appropriate for you, given your age, medical history and current medical condition.  

mailto:mungan@duzen.com.tr
mailto:doctorun@doctorun.com
mailto:mungan@duzen.com.tr
http://www.doctorun.com/


  

  

CHECKLIST  

 
Send  to the Embassy 
 

 Copy of Passport 

 Passport pickup location registration receipt  

 DS-260 Electronic Application Form Barcode Page 

 Diploma of the principal applicant (DV winner) or  work experience documents 

o Photocopy and translation (if the document is not in English or Turkish) 

 Birth Certificate 

o Photocopy and translation (if the document is not in English or Turkish) 

 Marriage Certificate 

o Two sets of photocopy and translation (if the document is not in English or Turkish) for principal 

applicant and spouse 

 Divorce Decree or Death Certificate (for each prior marriage) 

o Photocopy and translation (if the document is not in English or Turkish) 

 Original Police Certificate 

 Military Card (for Iranian applicants only) 

o Photocopy and original translation 

 Court and Prison Records (if applicable) 

o Photocopy and English translation 

 Other Court Documents (if applicable) 

o Photocopy and English translation 

 Financial documents 

o Photocopy and translation (if the document is not in English or Turkish) for each family member 

 Two photographs for each applicant (please write beneficiaries’ names on the back) 

 

 

Bring to Interview 
 

 Passports 

 Original Diploma or work experience documents 

 Original Birth Certificates 

 Original Marriage Certificate 

 Original Divorce Decrees or Death Certificates (for each prior marriage) 

 Original Military Card (From Iranian applicants only) 

 Diversity Visa Fee  

 Medical Report 

 



  

I. BEFORE THE INTERVIEW 
 

Checklist for Non-Turkish DV Applicants 
 
 

 
 
 
 
 PHOTOS   
 
 
PHOTOCOPY OF PASSPORT  
Photocopy of passport must be provided for each applicant.  Please provide the copy of only the 
bio-data page. The beneficiary’s passport must be valid for travel to the United States and must 
have at least eight months validity beyond the issuance date of the visa.    Please do not send 
your original passport.  You must present your passport at the interview date. 
 
DIPLOMA (certified translation and copy)  
A photocopy of the last diploma of the principle applicant is required.To qualify, an alien must have 
completed a 12-year course of elementary and secondary education in the United States or a 
comparable course of study in another country.  Evidence might consist of a certificate of completion 
equivalent to a United States diploma, school transcripts, or other evidence issued by the person or 
organization responsible for maintaining such records, which specify the completed course of study. 
 

         
NOT A HIGH SCHOOL GRADUATE ?  

      
Two years of work experience within the past five years in an occupation requiring at least 
two years of training or experience The U.S. Department of Labor’s O*Net OnLine database 
will be used to determine qualifying work experience. Documentary proof of education or 
work experience must be presented to the consular officer at the time of the visa interview.   

 
BIRTH CERTIFICATES)  
Applicants born in a country other than their country of citizenship must present a birth-certificate 
from the country in which they were born. Iranian applicant are required to submit a copy of their 
“Shenasname” and Iraqi applicants are required to submit a copy of their “Hawiat Al Ahwal Al 
Madniya” with their original English translations.  Iranian applicants are required to submit their 
National ID cards, “Cart e Meli” in addition to their birth certificates. Iraqi applicants are also 
required to submit their National ID cards, “Shahadat Al Jinsiya Al Iraqiya”.  
 

 
MARRIAGE CERTIFICATE     
Full photocopy of your marriage certificate is required (one copy for each spouse). If the 
marriage took place in a country other than Turkey or US, a certified English translation of the 
foreign marriage certificate is also required. 

 
DIVORCE DECREE OR DEATH CERTIFICATE  
If you were married previously, provide a copy of the divorce decree or death certificate to prove 
the dissolution of each prior marriage. You will be requested to submit the original of this 
document at the time of your interview. If the divorce took place in a country other than Turkey or 
U.S., a certified English translation of the foreign divorce decree is also required.  For divorces 
that took place in the U.S. or Turkey, the court-certified original divorce decrees must either have 
the raised seal or rubber stamps of the court and original signatures.  Attorney certified copies 

  FAILING TO PROVIDE THESE DOCUMENTS BEFORE THE INTERVIEW WILL CAUSE DELAYS...etc. 
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I. BEFORE THE INTERVIEW 
 

Checklist for Non-Turkish DV Applicants 
 
 

 
 
 
 
 PHOTOS   
 
 
PHOTOCOPY OF PASSPORT  
Photocopy of passport must be provided for each applicant.  Please provide the copy of only the 
bio-data page. The beneficiary’s passport must be valid for travel to the United States and must 
have at least eight months validity beyond the issuance date of the visa.    Please do not send 
your original passport.  You must present your passport at the interview date. 
 
DIPLOMA (certified translation and copy)  
A photocopy of the last diploma of the principle applicant is required.To qualify, an alien must have 
completed a 12-year course of elementary and secondary education in the United States or a 
comparable course of study in another country.  Evidence might consist of a certificate of completion 
equivalent to a United States diploma, school transcripts, or other evidence issued by the person or 
organization responsible for maintaining such records, which specify the completed course of study. 
 

         
NOT A HIGH SCHOOL GRADUATE ?  

      
Two years of work experience within the past five years in an occupation requiring at least 
two years of training or experience The U.S. Department of Labor’s O*Net OnLine database 
will be used to determine qualifying work experience. Documentary proof of education or 
work experience must be presented to the consular officer at the time of the visa interview.   

 
BIRTH CERTIFICATES)  
Applicants born in a country other than their country of citizenship must present a birth-certificate 
from the country in which they were born. Iranian applicant are required to submit a copy of their 
“Shenasname” and Iraqi applicants are required to submit a copy of their “Hawiat Al Ahwal Al 
Madniya” with their original English translations.  Iranian applicants are required to submit their 
National ID cards, “Cart e Meli” in addition to their birth certificates. Iraqi applicants are also 
required to submit their National ID cards, “Shahadat Al Jinsiya Al Iraqiya”.  
 

 
MARRIAGE CERTIFICATE     
Full photocopy of your marriage certificate is required (one copy for each spouse). If the 
marriage took place in a country other than Turkey or US, a certified English translation of the 
foreign marriage certificate is also required. 

 
DIVORCE DECREE OR DEATH CERTIFICATE  
If you were married previously, provide a copy of the divorce decree or death certificate to prove 
the dissolution of each prior marriage. You will be requested to submit the original of this 
document at the time of your interview. If the divorce took place in a country other than Turkey or 
U.S., a certified English translation of the foreign divorce decree is also required.  For divorces 
that took place in the U.S. or Turkey, the court-certified original divorce decrees must either have 
the raised seal or rubber stamps of the court and original signatures.  Attorney certified copies 

  FAILING TO PROVIDE THESE DOCUMENTS BEFORE THE INTERVIEW WILL CAUSE DELAYS...etc. 

I.

bio-data page.
Please provide the copy of only the5

6

7

8

9

10

11



Number: 5 Author: Hossein Tasha Subject: Highlight Date: 2015-08-06 07:37:18 PM +04'30'

Number: 6 Author: Hossein Tasha Subject: Highlight Date: 2015-08-06 07:37:16 PM +04'30'

Number: 7 Author:   Date: 2014-08-30 06:01:32 PM +04'30'
      ) : 

     12             .         
              .                

        required.To            12       
                  .            

                         

Number: 8 Author:   Date: 2015-08-06 07:39:58 PM +04'30'
   :        

                      
 .               .   o*online  

Number: 9 Author:   Date: 2015-08-06 07:39:28 PM +04'30'
 :    

  .                               
                

Number: 10 Author:   Date: 2015-08-06 07:39:18 PM +04'30'
 :  

  .                   .            

Number: 11 Author:   Date: 2015-08-06 07:40:43 PM +04'30'
  :   

         .                      
      .                     .   

.        .             



  

without raised seals, rubber stamps or plain photocopies of court certified divorce decrees will not 
be accepted.   
 

 
POLICE CERTIFICATE REQUIRED FOR APPLICANTS 16 YEARS AND OLDER  

 
Applicants are required to submit a police certificate from the country of the applicant’s 
nationality and current residence.  Police certificates are also required from all other countries 
where the applicant has resided for at least one year.  Regardless of the length of residence, a 
police certificate must also be obtained from the police authorities of any place where the 
applicant has been arrested for any reason.   

Police certificates from Iran are not required.    
 

MILITARY CARD  
For Iranian applicants only: If you have served in the Iranian military, please provide a 
certified copy and English translation of your military card. If you are exempt from the service 
please provide a certified copy and English translation of your military service exemption card. 
Originals of these documents will be required at the time of final interview. 
 
COURT AND PRISON RECORDS  
Persons convicted of a crime must obtain a copy of each court record and any prison record, even 
if the beneficiary has been pardoned or granted amnesty. Originals of these documents will be 
required at the time of final interview. 
 
 
OTHER COURT DOCUMENTS  
Persons convicted of a crime must obtain a copy of each court record and any prison record, even 
if the beneficiary has been pardoned or granted amnesty. Originals of these documents will be 
required at the time of final interview. 
 
 
FINANCIAL DOCUMENTS  
 
 
CSC RECEIPT  
All applicants should register with CSC in order to select the Turkish Postal Service (PTT) branch 
for passport pickup upon the receipt of the appointment date and time. CSC will provide you a 
confirmation letter and you have to send the copy of the confirmation letter to the Consular 
Section along with the other required documents listed before the interview. Please note that the 
applicants who do not register to GSS will have delays in the visa process.  
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 واکسیناسیون 1-2

 مرا ز وا سیداسی ن

قبد از زمان مصففاحبه وا سففدا  ه حاوی ویروس زندت هست دوسفتان عزیز سفوا  دید   ری برنامه ریزی  دید یک مات 

 تزریا نکدید ن ن در ر اب آزمای    ا تاثیر خ اهد دا ت.

 ا بته این رو هم بگم  ه در م رد ثبت نام مراحد مدیکال در رای خ د  ا العات دادت خ اهد  د.

 دوستانا  ه در تهران هستن آدرس و تلفن انستیت  پاست ر به  رح زیر است.

 انیستیت  پاست ر تهران مر زی:

 هروردین مر ز انیستیت  پاست ر بخ  وا سیداسی ن 22تهران میدان پاست ر خیابان پاست ر  رقا خیابان 

 11959922-9تلفن:

 انیستیت  پاست ر   یران:

 2991تهران میدان قدس خیابان  ریوتات  ال به رد ب  دست راست پایگات   یران انستیت  پاست ر پالک 

 8-29ساعت  ار:  22097722لفن: ت

 

 دوستان عزیز ت  یه برای  یس نامبر های پایین این است  ه پس از رویت برندت  دن  روو به وا سیداسی ن ن ایدد.

ت ره دا فته با فید اشر مدار ا دال بر وا سفیداسی ن در   د ا و یا دوران ن ر انا زدن بهتر است ه رات دا ته با دد در 

دوستان عزیز  هرستانا ما نیازی نیست  ه به تهران مراروه ن ایدد بلکه مرا ز هالل اح ر در  ه انسفتیت  پاست ر.زمان مراروه ب

ای از  ددد.در  ف ه بود ن  نه فهرسفتان این وفیفه رو بر عهدت دارند و برای  ف ا  ارت وا سفیداسفی ن بین ا  للا  ادر ما

  ادم. ارت زرد وا سیداسی ن رو برای دوستان قرار د
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  واكسيناسيون
 از هشــد ذكر هايواكســن تزريق به نياز آنها ســن به توجه با نمايندمي اقدام كارت گرين دريافت جهت كه افرادي

پاستور تهران و يا برخي شعب هالل احمر در اكثر استان هاي انستيتو به مراجعه با كه دارند را ركشـو آن سـفارت طرف
  .نماينديم دريافت واكسيناسيون الملليبين كارت و شده تزريق هاواكسن اين  پاسپورت، داشتن دست در با و كشور
  

  توضيحات مدت ايمني  فاصله تزريق  تعداد تزريق  واكسن  رديف
  نيست اجباري  سال 2  -  يك نوبت  تمننژي  .1
  سال مصونيت 20در جايي خوندم   سال 10  ماه 6-1-0  نوبت سه  Bنوع هپاتيت  .2
3.  MMR  اوريون و سرخجه سرخك،    ماه 1-0  نوبت دو  
  قبل از سفر تزريق كنين  ماه 6  -  يك نوبت آنفلونزا  .4
  نوبت 3سال به باال  50، براي معروف tdهمان     ماه 7-1-0  نوبت دو  ديفتري و كزاز  .5
  در ايران يافت نمي شود!* در صورتي كه نگرفته ايد*     -  يك نوبت  مرغان آبله  .6

  
  :تزريق تذكرات

حج و به تازگي كربال رفته ايد، احتماالً اين واكســن رو تزريق كردين و در صــورتي كه به ســفر واكســن منژيت: . 1
ســتش و مدت تزريق از دو ســال بيشــتر نشــده، تنها كارت رو با كارت تزريق اون رو دارين، ايمني واكســن دو ســال ه

ســال واكســن تموم  2خودتون ببرين تا در كارت زرد اصــلي وارد كنن. اما اگر نزدين و يا تا تاريخ مصــاحبه مدت ايمني 
سن براي هزار تومن بود و هر پك واك 45ميشه، حتماً واكسن رو تزريق كنين. هزينه اي كه من براي اين واكسن دادم، 

  نفر هستش.  11
ماه قبل از زمان مصـــاحبه  7-6رو همه بايد تزريق كنن. به ســـه نوبته بودن هپاتيت دقت كنين و از  B. هپاتيت 2

  هزارتومن. 15هزينه ي تزريق تا جايي كه خاطر من خاطرمه هر نوبت شروع به تزريق اين واكسن كنين. 
3 .MMR  و تزريقش در مراكز هالل  رو به شما مي ده اوريون و رخجهس سرخك،كه مقاومت در برابر سـه بيماري

 سطح در نو واكسن ماه هر شـود،مي توليد هابيماري شـده ضـعيف زنده ويروس از MMR واكسـناحمر كامالً رايگانه. 
 دهاستفا شتهگذ تاريخ واكسن از است ممكن كنندمي واكسن تلقيح به اقدام مطب در كه پزشكاني. شـودمي توزيع تهران
 آذر 16 نخيابا در واقع تهران دانشگاه كلينيك كند،مي تزريق تازه واكسن هميشـه كه تهران در مراكزي معدود از. كنند
 تماس با زمرك اين به مراجعه از قبل. گيردمي صورت هاچهارشنبه مركز اين در واكسن تلقيح. است تهران دانشگاه نبش

  .كنيد حاصل اطمينان تازه واكسن وجود از
رو گرفتين، مي تونين با مراجعه به آزمايشگاه، تست آنتي بادي  اوريون و سرخجه سـرخك،هر سـه بيماري  اگر قبالً

بدين و مقاومت بدنتون رو در برابر اين ويروس چك كنين. االن ديگه همه ي آزمايشـگاه ها اين تست رو تقريباً دارن و 
  .هزار تومن بدون بيمه) 40(هزينه حدود  امل بيمه هم ميشهالبته با هزينه هاي متفاوت، اگه با دفترچه برين ش

. تست آنتي بادي براي آبله مرغون واسه كسايي كه قبالً مبتال شدن، ميتونه مفيد باشه. جواب تست يك هفته اي 4
  هزار تومن بدون بيمه) 20آماده مي شه و براي مديكال دبي قابل قبوله. (هزينه ي آزمايش حدود 

  : شود نمي توصيه زير موارد رد واكسن تجويز
 دارند بارداري قصد آينده هفته 4 طي كه زماني يا باردار زن.  
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 نئومايسين بيوتيك آنتي يا ژالتين به شديد حساسيت وجود  
 ايمني سيستم كننده درگير هاي بيماري يا خوني سرطان،اختالالت به ابتال 

 ستفادها واكسن اين از نبايد دارند، مرغ تخم به ديدش حساسيت كه افراديجوجه،  جنين سـلول برروي به دليل كشـت 
 كنند

 پوســتي بثورات يا و تب دچار واكســن، تزريق از پس روز 12-5 كنند،مي دريافت MMR واكســن كه افرادي از 5%
 درد دچار كوتاهي مدت براي كنند،مي دريافت ســرخجه واكســن كه افرادي از %50-25 همچنين شــوند؛مي موقت
  از بارداري به شدت ممانعت كنيد. MMRماه بعد از تزريق واكسن  3تا . دقت كنيد كه دشونمي مفاصل

  تذكرات:
 تزريق هب شروع بعد و مشورت مشاور پزشك با حتما داريد يرقان يا هپاتيت مثال قبل از بيماري سـابقه اگر . مهم: 1
  .كنيد
عبي هستن كه فرآيند واكسيناسيون و صدور كارت تقريباً در تمامي استان هاي كشور، مراكز هالل احمر داراي ش. 2

زرد رو انجام ميدن. اين مراكز دولتي بسـياري از واكسن ها رو هم بصورت مجاني تزريق مي كنن. حتي افرادي كه سفر 
به مراكز اسـتان ها واسشون سخته، مي تونن فقط با يك تماس تلفني با هالل احمر شهر خودشون زمان تزريق بعضي 

ها رو سؤال كرده و خيلي از واكسن ها رو (عمومًا با پرداخت هزينه ي واكسن) در شهر خودشون تزريق كنن. از واكسن 
به چنين افرادي توصـيه مي كنم كه حتماً بعد از تزريق گواهي تزريق يا كارت واكســن (كارت ســاده كه ثابت كنه شــما 

فت كنن. من واكسن هپاتيت و منژيت حتي در مركز اون واكسـن رو زدين) از مركز مربوطه كه مهر هم شـده باشه دريا
ــيون گرفتم ــيناس ــاده اين كارو انجام دادم و گواهي واكس ه ، پس ميشــهالل احمر هم تزريق نكردم بلكه در درمانگاه س

  .  هم تزريق كرد درمان و بهداشت مراكز يا هاكلينيكواكسن ها رو در 
براي هر تزريق بايد مهر خورده هزار تومن هستش، 58سال هزينه ي صـدور كارت بين المللي واكسـيناسـيون ام. 3

قبل از اينكه اقدام به دريافت كارت واكسيناسيون بين المللي  بشـه و امضـاي پزشـك داشـته باشـه. كارت تايپ شده و
  كنين: 

 حال هب تا بچگي از كه واكســني كارت. ببريد همراه را ايدزده قبالً واكســني هرگونه اينكه بر دال مدركي هرالف. 
  .  ببريد خودتان با را كرديد دريافت

گونه آزمايشـــي از اين قبيل دارين، جواب آزمايش رو با خودتون داشـــته هر ب. اگر آنتي بـادي و يا تزريق يادآور و
  باشين. 

ــن هاتون رو (اونهايي كه  ــن) تا حد ممكن كامل كنين 3، 4ج. دوره ي تمام واكس . البته اگر يا دو نوبت تزريق ميش
كسني دوره ي اون كامل نشد ايراد چنداني نداره و واكستون يادداشت مي كنن تا با رسيدن به سررسيدش حتي بعد از وا

  مصاحبه اون واكسن رو تزريق كنين.
د. باقيمانده ي واكســن هايي كه تزريق نكردين رو تا قبل از ســفر براي مصــاحبه تزريق و تمامي مدارك موجود رو 

  با خودتون ببرين.  براي گرفتن كارت واكسن
  . دقت كنين شماره پاسپورت و مشخصات در كارت درست و كامل نوشته شده باشد.4
 قبلهماهنگ كنين) و شيراز  MMRو  td. اصـفهان مركز هالل احمر سعادت آباد (همه روزه، براي واكسن هاي 5

ي و يك سري چيزاي ديگه مي خوان، (فقط دوشـنبه ها، براي مدارك نامه ي قبول والفجر بهداشـت مركز فرمانداري از
  قبل از رفتن حتماً تماس بگيرين) بطور مجاني اين كار رو انجام ميدن
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   (HEPATITIS B VACCINE) ب هاتیت واکسن
 ــن :مصــرف موارد ــازيايمنبراي B هپاتيت واكس ــده عفونتهاي تمام برعليه س ــيله به ايجادش  انواع وس

 هســتند،اســتفاده B هپاتيت عفونت خطر معرض دركه افرادي واكســيناســيون براي نينهمچ و B هپاتيت هايويروس
ــودمي ــتي كاركنان. ش ــتممكن كه ودرماني بهداش ــگاهي هاي يانمونه خون با نحوي به اس  ندكن كار بيماران آزمايش

  .شوند واكسينهB هپاتيت عليه بر بايدمثبتHBsAg مادران از شده متولد ونوزادان
 هپاتيت نوتركيبي واكسـن :اثر مكانيسـم B سطحي ژنازآنتي HBsAg، مخمر، هايتوسطسلول شده توليد 

 انجام را واكسيناسيوننوبتي سه دوره يك كه افرادي دربيشتر را،HBs ضـد هايپادتن توليد واكسـناين. آيدمي بدسـت
  .شودمي اثبات 10mIU/mlازبيش پادتن ميزان با مصونيت ادايج. كندميتحريك باشند، داده
 هستند نيازمند واكسن از بيشتري مقاديربه ايمني نقص به مبتال بيماران .1 :هشدارها. 

 ايجاد مصــونيت كبدي مولدعفونتهاي هايويروس ســاير و E وA، C هپاتيتهايويروس عليه بر B هپاتيت واكســن. 2
  .ندكنمي

  .يابدمي كاهش سال 40از بيشتر سن با افراد در واكسن اين اثر .3
 هير،ك ،سرگيجه سردرد، گرما،لرز، احساس ،تعريق افزايش ،،ناخوشـيتب ،ضـعف ،خسـتگي: جانبي عوارض 
  .باشندمي واكسن اين جانبيعوارض از لنفادنوپاتي ،تزريق محل درالتهاب و درد
 اســت ممكن وگلوكوكورتيكوئيدها ايمني ســيســتم كاهنده داروهايهمزمان مصــرف :دارويي هايتداخل 

  .شوند موجب را ناقص ايمنيپاسخ
 توصيه قابل نكات:  
 درواكسيناسيون تاخير اينكه مگر ،انداخت تعويق به را B هپاتيت واكسـيناسيون بايد شـديد و فعالعفونت صـورت در .1

  .باشد داشته دنبالبه را تري وخيم بعواق
 ران هعضــل در و بزرگســاالن دلتوئيدبراي عضــله در تزريق. دارد تاثير ايمنيپاســخ ايجاد در عضــالني تزريق محل .2

  .شودميايمني پاسخ كاهش باعث سريني درعضله تزريق. است شده توصيه كودكانبراي
  .شود جلوگيري واكسن انجماد از. شودنگهداري نور از بدور و سانتيگراد درجه8-2 دماي در بايد B هپاتيت واكسن .3
  .نيست نيازييادآوري تزريق به مدت اين در و كشدميطول سال 5 مدت شده ايجاد مصونيت .4

 و 1 ترتيب به سوم و دوم نوبت(  واكسنبتنو 3 تزريق شامل پرخطر گروههايبراي واكسيناسيون برنامه: مصـرف مقدار
 ميكروگرم 10-2/5 كودكان وبراي ميكروگرم 20 يا 10 مقداربزرگســـاالنبراي نوبت هر و)  اول نوبت از بعد ماه6

  .باشدمي
 دارويي اشكال:  

Injection:  5mcg/ml HBsAg for adults  2.5mcg/ml HBsAg for children 
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    INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE - (IPV) اطفال فلج تزریقی واکسن
 ستند،ني اطفال فلجخوراكي واكسن مصرف به قادر كه درافرادي اطفال فلج تزريقي واكسـن :مصـرف موارد 

  .شودمي مصرف ايمني سيستمنقص به مبتال بيماران و اندشده مصونناقص بطور كه كودكاني
 كودكان فلج تزريقي واكســن :اثر نيســممكا(IPV) فلج ويروس3 و 2 ،1 نوع ســه از ســوســپانســيون يك 

  .آيدمي بدست ميمون كليه سلوليكشت از كه باشدمي كودكان
 ــناين نوبت چند تجويز :فارماكوكينتيك  كودكان لجف ويروس انواعتمام عليه بر را هائيپادتن توليد واكس

  .كندمي ايجاد مصونيتشده واكسينه كودكان %97 از بيش در شودكهمي موجب
 صــرفم نبايد بهبوديابند، كه زماني تا تب و حاد بيماري نوع هربه مبتال بيماران براي :مصــرف منع موارد 
  .دكر تاخيرواكسيناسيون در نبايد تنفس دستگاهماليم عفونت مثل خفيفي بيماريهايبراي چه اگر. شود
 هشدارها: 

 شد، ايجادآنافيالكتيك شوك يا آنافيالكسي درواكسن موجود ميكسين پلي و ،استرپتومايسيننئومايسين به نسبت اگر .1
  .شود نبايدتزريق واكسن بعدي نوبتهاي

 مناسبي يمنيا پاسخ است ممكن ايمنيسيستم كاهنده داروهاي با درمان تحتبيماران يا ايمني نقص به مبتال بيماران .2
  .نشود ايجاد آنها در كاملمصونيت و ندهند نشان واكسن اين درمقابل را
 ــهاي :جانبي عوارض ــعي واكنش  گريه ،آلودگي ،خوابتب ،)درد و تورم ،قرمزي مثل( تزريق درمحل موض

  .باشند ميواكسن اين جانبي عوارض از ،تهوع وحالت اشتها كاهش ،كردن
 توصيه قابل نكات  :  
 احتمال يمارب درسابقه. شود توجه مصرف مورد فرآوردهمصرف هاي توصيه و بيمار سابقه به بايدواكسـن تزريق از قبل .1

  .شود بررسي يدبا گرفته صورت قبليدوزهاي تزريق متعاقب كه جانبي وعوارض حساسيت بروز
 شــده غيرفعال واكســن توســطســازيايمن با HIV عفونت به مبتال بيمارايمني ســيســتم تحريك كه دارد احتمال .2

  .دارد رتريب خطر احتمال افرادبر اينگونه واكسيناسيون فوايد چه اگر.شودمي ايمني سيستم فعاليت در اختاللموجب
 عروق اطراف در. شود تزريق كودكانبراي ران عضـله و بزرگسـاالن براي دلتوئيد عضـله در يحترج و زيرجلدي فقط .3

 نبايد قتزري شد، وارد سرنگ داخلبه مشكوكي مايع يا خون اگر ازآسـپيراسـيون بعد. شـود تزريق نبايد اعصـاب وخوني
 زريقت واكســن متفاوتمحلي در و جديد آمپول يك از اســتفاده با وبايد ريخت دور بايد را ســرنگ محتويات. شــودانجام
  .شود

ــيون برنامه براي .4 ــيناس  اين چونكه اســت ارجحيت دارايتزريقي واكســن به نســبت خوراكي واكســنكودكان واكس
 از بعضــي در و شــودمي تهپذيرفكودكان توســط براحتي ،اســت آســانآن تجويز كند،مي ايجاد ايروده ايمنيواكســن
  .كندمي ايجاد مصونيتاطرافيان

 صــورت رد بنابراين. ندارد تاثيرينهائي مصــونيت ايجاد در واكســن تزريقنوبتهاي بين فواصــل در تأخير گونه هر .5
  .نيست جديد دوره يك شروع به تأخيرنيازي

  .كرد جلوگيريواكسن انجماد از بايد. است سانتيگرادپايدار درجه 8-2 دماي در واكسن .6
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 مصرف مقدار:  
 4 حداقل بايد اول نوبت دو بين فواصل.باشدمي زيرجلدي ليتريميلي 0/5 نوبتسه شامل سـازيايمن اوليه دوره: اطفال
. كنندمي تجويز ماهگي 8 و 4ســنين رد و ثالث واكســن با معموال را نوبتدومين و اولين. باشــد هفته 8 اًترجيح وهفته

  .شود تجويز دوم بعدازنوبت ماه12 اًوترجيح ماه6 حداقل بايدنوبت سومين
 آن از بعد يا سالگي 4 شـروع در اوليهدوره نوبت اولين اينكه مگر كرد بايدتزريق مدرسـه شـروع از قبل را يادآوري نوبت
  .باشد شدهتزريق
 طورناقص به هك كودكاني. باشدمي ضروريواكسيناسيون تكميل براي يادآورينوبت و اوليه دوره نوبت سـه امتم تزريق

  .برسندالزم نوبت چهار به تا كنند دريافت اضافينوبتهاي بايد اندشده واكسينهIPV با
 يهاول دوره يك دارند، قرارپوليوويروس خطر معرض در اگر افراداين براي :نشــده واكســينه بزرگســاالن 

 سوم نوبت و ماه 2-1 بافاصله دوم و اول نوبت ،جلدي زير ليترميلي0/5 بار هر نوبت سه. شودمي توصـيهواكسـيناسـيون
  .شود بعدتزريق ماه 6-12
 حداقل و دارند قرار وسخطرپوليووير معرض در اگر افراد اين براي:ناقص واكسيناسيون با بزرگسـاالن 
 تكميل منظور به ،هستفرصت اگر. شـود تجويز OPV ياIPV نوبتيك حداقل بايد اند،كرده دريافت واكسـننوبت يك
  .كرد تزريق را اضافي هايبايدنوبت اوليه دوره
 دارويي اشكال:    Injection: 0.5ml 

  
  - INFLUENZA VACCINE  آنفلونزا  واکسن

 كه نفلونزاآ ويروس هايژنآنتي عليه بر) پادتن توليد( فعال ايجادايمني براي فقط واكسن اين :مصرف ردموا 
 در پزشكي شرايط و سن بدليلكه ماه 6 از بيشتر باسن افراد براي واكسنتزريق. شودمي مصرف ،است موجودواكسن در

 خانه كاركنان ،ســن ســال 65از بيش با ســالمندان براي همچنين. شــودميتوصــيه هســتند، آنفلونزا به ابتال خطرمعرض
 يماريهايب به مبتال وبزرگســاالن كودكان دارند، ســروكار مزمنبيماران با كه درماني و بهداشــتي ياكاركنان ســالمندان

 نزاآنفلو فصل در آنها بارداري وسوم دوم ماهه سـه كه باردار زنان ،باآسـپيرين مدت طوالني درمان تحت ،كودكانمزمن
  .شودمي توصيه گرددميواقع
 لونزاآنف غيرفعالهايويروس مختلف ســويه ســه از شــده تهيههايژنآنتي آنفلونزا، واكســن :اثر مكانيســم 
 ابهتمش كه شودايجادمي ويروس از هائيسويه آن فقطدرمقابل مصونيت. شودمي خاصـي هايپادتنباعث كه باشـدمي

  .باشند داشته واكسن در موجودهاي سويه با نزديكي
 باقي ســال يك تا ماه6 براي و شــودمي ايجاد واكســن تزريق بعداز روز 14 تقريبا مصــونيت: فارماكوكنتيك 
  .ماندمي
 يكآمبريون مايع از كه هائيموردواكسن در( مرغ تخم به نسبت وجودحساسيت صورت در :مصرف منع موارد 

 عوارض سابقه ،Guillen-Barreسندرم سابقه ،واكسـن اجزا از هريك به نسـبت حسـاسـيت ،)اندشـده تهيه مرغجوجه
  .شود مصرف نبايد حاد وعفونت تنفسي حاد بيماري ها،واكسن تجويز بعداز عصبي
 بيماري علت به يا مادرزادي از اعمايمني نقص به مبتال بيماران ـ 1 :هشدارها  

 ممكن) يسرطانبيماران در پرتودرماني يا سـايتوتوكسيكداروهاي گلوكوكورتيكوئيدها،(درمان از ناشـي يا (HIV عفونت
  .دهند كمتري پاسخ است
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 مك آنها بروز احتمال و نداشتهاهميت نبزرگسـاال در ?عموم آنفلونزاواكسـن جانبي عوارض :جانبي عوارض 
 ،تب ،زريقت محل در درد ،)بينائيعصب التهاب و صورت عصـب نسـبيفلج ،آنسـفالوپاتي مثل( عصـبي اختالالت.اسـت

 هايينپروتئ كم خيلي مقادير وجودبدليل. باشــدمي آنفلونزا واكســن جانبيعوارض از ناخوشــي احســاس و دردعضــالني
  .افتدمي اتفاق بندرت حساسيتيواكنشهاي جديد، هاي واكسن در مرغتخم
 توصيه قابل نكات:   

 به مبتال افراد در واكسنتزريق از و شود بررسي تب از ناشيتشنج سابقه آنفلونزا، واكسـن از بعد بروزتب احتمال بدليل .1
  .شودخودداري حاد تب

  .است بالمانع) متفاوتهايمحل در( هاواكسن ساير باتزريق همزمان آنفلونزا واكسيناسيون .2
  .نكند ايجاد افرادمصونيت همه در است ممكن واكسن تزريق .3
 زريقت. شــود تزريق كودكان برايران عضــله و بزرگســاالن براي دلتوئيدعضــله در ?ترجيح و عضــالني داخل فقط .4

  .شودميايمني پاسخ كاهش باعث رينيس درعضله
  .شود جلوگيري واكسن انجماد از. شودنگهداري نور از بدور و سانتيگراد درجه8-2 دردماي بايد آنفلونزا واكسن .5
 بايد ،يالو در ذرات وجود يا رنگ تغييرمشاهده يا انجماد صورت در. داد تكانخوب بايد را واكسـن ويال تزريق از قبل .6

  .كرد خودداري واكسن ازتزريق
 فاصله به( دونوبت طي بايد اندنشده واكسـينه قبال كه سـال 9از كمتر سـن با كودكان براي :مصـرف مقدار 

ــتر ــن از ليترميلي 0/5نوبت هر و) يكماه از بيش ــطحي هايژنآنتيحاوي( واكس ــود تزريق)ويروس اجزاي يا س  در. ش
 ازتزريق ســال 12 از كمتر ســن با كودكان در. شــودتزريق بايد ليترميلي 0/25 مقدار ماه 35-6بين ســن با ســاالنخرد

 كافي واكســن نوبت يك تزريق ســال12 از بيش ســن با افراد در. شــود خودداريكامل ويروس حاوي واكســن
  .گردد انجام آنفلونزا فونتع شيوعزمان در و ساالنه بايد واكسيناسيون.است
 دارويي اشكال:    Injection: 5ml Vials Powder for Injection 

  
   - MEASLES, MUMPS & RUBELLA VACCINE (MMR) اوریون و ،سرخجهسرخک واکسن

 زا بعد سنين در اوريون و ،سرخجهسرخك عليه بر همزمان فعال سازيايمنبراي فرآورده اين :مصرف موارد 
  .شودمي مصرف ماهگي15

  .باشدمي وسرخجه اوريون ،سرخك هايواكسن از ايمجموعه حاوي فرآورده اين: اثر مكانيسم
 رماند تحت بيماران ،)مرغتخممثل(  واكسن اجزاي از يكي به نسبتحسـاسيت ،بارداري: مصرف منع موارد 
 اكتســابي اي اوليه ،نقصلنفاوي ســيســتم يا اســتخوان مغز بدخيمســرطانهاي به ابتال ،يايمن ســيســتم كاهندهداروهاي با

 از تب همراه فعالعفونت و تنفسي حاد بيماري ،ايمني ژنتيكينقص فاميلي سابقه ،نشده درمان فعالسل ،ايمني سـيستم
  .باشندمي واكسناين مصرف منع موارد
 شود مراجعهسرخجه و اوريون ،سرخك هايواكسنبه مربوط نگارهاي تك به :هشدارها.  
 لتهابا پاروتيد، غدد ،التهاببيني التهاب ،سرفه گلودرد، ،ناخوشيتوانمي عمومي عوارض از :جانبي عوارض 

 و ورمت درد، شامل نيزموضـعي عوارض. برد نام را وآنافيالكتيك التهابي واكنشـهاي و اسـهال ،،اسـتفراغتهوع ها،بيضـه
  .باشندمي موضعي لنفادنوپاتي و تزريقمحل در قرمزي
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 توصيه قابل نكات: 

  .شود مراجعه وسرخجه اوريون ،سرخك هايواكسن به مربوطنگارهاي تك به. 1
 رقيقبراي واكســن همراه محلول از فقط. كرد نگهداري نور از بدور و ســانتيگراددرجه 8-2 دردماي بايد را واكســن .2

  .نمود استفاده بايد آن كردن
 را آن بايد ســاعت 8 از بعد مصــرفعدم صــورت در و كرد مصــرف بايد ســازيآماده از بعد ســريعتر چه هر را واكســن
  .دورريخت

 بازو بيروني سطح در و زيرجلديراه از و ماهگي 15 سن در ?ترجيحواكسـن از ليترميلي نيم :مصـرف مقدار 
 تزريق كي. شود تزريق نبايد وريديداخل راه از فرآورده اين. است يكسانسنين تمام براي مصرف مقدار. شـودميتزريق
  .استشده توصيه نيز تنهائي به سرخك ياMMR مجدد
 َدارويي شكالا:        Powder for Injection 

  
   - MENINGOCOCCAL (A+C) VACCINE کیمننگوک واکسن

 عفونتهاي عليه بر فعالايمني ايجاد براي واكسن اين :مصـرف موارد NeisseriaMeningitidis )مننژيت، 
 به تالمب بيماران با كهافرادي كنند،مي زندگي آندميك و اپيدميكنواحي در كه سال 2 از بيش سن با درافراد) سميسپتي

 احتمال كه اهيوآزمايشگ پزشكي كاركنان ;)هابيوتيك باآنتي مناسـب پيشـگيري همراه( دارند تماسمننگوككي بيماري
 در نقص داراي بيماران;دارند را آلوده نواحي به عزيمت قصــد كهمســافريني دارد، وجود آنها براي بيماريزاباعامل تماس
  .شودميمصرف فعال طحال فاقد بيماران و كمپلمانانتهائي جزء
 ساكاريدهايپلي حاوي واكسن اين :اثر مكانيسم Neisseria Meningitidisگروههاي AوC باعث و است 

  .شودمي انسان درC وA ضدمننگوككيهايپادتن توليد براي ايمني سيستمتحريك
 افراد %95 در برابر4 بميزان ضــدمننگوككي هايپادتن ايشافزباعث تركيبي واكســن تزريق: فارماكوكنتيك 
 ســطوح ماند،اگرچهمي باقي ســال 3 مدت براي و شــودايجادمي واكســيناســيون از بعد روز 14-10مصــونيت. شــودمي

  .يابدميكاهش ايمالحضه قابل بطور مدت اينطي در مربوطه هايپادتن
 يدنبا واكسن اجزاء از هريك به حساسيت و حاد بيماريهاي به ،ابتالبارداري صـورت در: مصـرف منع موارد 

  .شود مصرف
 هشدارها:   

 ناسبمايمني پاسخ ايجاد به قادر است ممكنواكسـن اين ايمني سـيسـتم كاهنده باداروهاي درمان تحت بيماران در .1
  .نباشد

  .شودنمي توصيه سال 2 از كمتر باسن كودكان در استفادهبراي فرآورده اين .2
 درد، و باشندمي بغل زير لرز،آدنوپاتي ،تب ،ناخوشي سردرد، شـاملسـيسـتميك واكنشـهاي :جانبي عوارض 

  .هستند واكسن اين به نسبت موضعيواكنشهاي تزريق ناحيه در تورم وقرمزي
 توصيه قابل نكات:   

  .نكند ايجاد مصونيت افراد همه در استممكن واكسن تزريق .1
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 نكردرقيق براي واكسن همراه محلول از فقط.كرد نگهداري نور از بدور و سانتيگراددرجه 8-2 دردماي بايد را واكسن .2
 دور راآن بايد روز 5 از بعد مصرف عدم درصورت. شود حل كامال واكسن پودر تا شودداده تكان آنقدر و كرد استفاده بايد

  .ريخت
 زريقت از ،واكسن تاثيراين و ضرري بي بودن نامشخص بدليل شـودو تزريق زيرجلدي راه از :مصـرف مقدار 

  .باشدمي واكسن ليترازميلي 0/5 زيرجلدي تزريق ،مصونيتبراي الزم مقدار. شود خودداري وريديداخل و پوستي داخل
  Powder for Injection:0.5 ml single dose    :دارويي اشكال
  

   



 

 ترجمه مدارک 1-3

  دددر م رد ترر ه مدارک ه ان مطا با  ه باال شفته  د  فایت ما

دوسففتان در م رد ترر ه مدارک بگم  ه قی ت های متفاوتا در بازار ارائه مییففه و ا ت ره  فف ا رو به این رلک میکدم  ه 

ه خ انقالب هسفت سر بزنید و بگید من این مدارک ها   ف ا یک  یسفت از مدارک خ د تهیه ن ایید و بود به مخزن دارا ترر ه

رودارم برای ترر ه تنگ یید نسففخه اضففاها میخ ام د به این  فف رت  فف ا ما ت انید پایین ترین نرخ رو بدسففت بیاورید سففاس 

 خ اهم و ایدگ نه تخفیف مجدد بگیرید.بگ یید  ه من نسخه اضاها ما

 تدها دو ت  یه مهم بسددت ما  دم

 ریز ن رات نیز ترر ه شردد تا میکلا به ور د نیاید تا نقص مدرک نخ رند.بهتر هست  ه 

بهتر اسففت دوسففتان عزیز از مدارک خ د نسففخه اضففاها ترر ه نیز دریاهت  ددد ن ن ارزان تر اسففت و با خ دت ن میت نید 

 ه رات دا ته با ید تا در   رت بروز میکد در سفارت ارائه ن ایید.

 مدارک نیاز به تایید دادگستری و امور خارجه نیستدوستان عزیز هیچ یک از 

دوسفتان عزیز برای مدارک ت صیلا دانیگات آزاد برات ن بگم  ه ببدید زمانا  ه   ا روز ثبت نام ا د مدرک ت صیلا رو 

ه هارغ  میدهید دیگر نیاز به دادن سففته نیسفت و ا زمانا  ه مدرک  ف ا آمادت نبا فه از  ف ا سففته میگردند.برای دوستانا 

ا مدرک اید دانیگات م فف است  ه به   اید و تس یه حساب ن  دتاند ببیدید زمانا  ه   ا هارغ ا ت صید  دتا ت صفید  فدت

رو ت  ید دهد  ف ا باید با مراروه به بایگانا آم ز  ن ایید و اونجا هرم تس یه حساب رو نیان دهید به ه رات یه  اا از آن و 

دهید  ه ت  ید شرهته اید اشر ندادند بدانید  ه اونها میکد دارند مراروه  دید میگرند و  ف ا امسا  مایک  اا از مد ت ن رو 

به رئیس دانیفگات و میکد رو ت ضید دهید. نگران نبا ید  ه میت نید مدرک ت صیلا رو ازاد  دید این برای مدرک  ار داسا 

 و پی  دانیگاها امکان پذیر هست تد ترا را ن یدونم .

  



 

 بولتن ویزا کارنت شدن 1-4

با ففد  فف ا در ایدجا در ردول  فف ارت ب  تن ویزا نیسففت: در واقع خبرنامه ام ر خارره رهت دع ت  ففدشان مصففاحبه ما

 اند. در ایدجا   ارت اعالم میگردد.نهار  میت نید ببدید  ه در مات بود نه  سانا دع ت به مصاحبه  دت

 ابتدا به سایت زیر مراروه  ردت:

http://travel.state.gov/content/visas/en/law-and-policy/bulletin.html 

 ا اعالم  ت انید ویزا ب  تن رو نگات  دید زمانا  ه  فف ا در ویزا ب  تن نگات  ردت در ردول نهار و   ارت در ایدجا  ف ا ما

 فدت با فد به این اتفاک  ارنت  فدن میگ یدد حال پس از این   ا باید مدتقر قرارشیری نامه دومترایگزین  دن نامه دوم  به 

 ت انید نامه دوم رو در ه ان م لا  ه نامه قب  ا خ د رو رویت ن  دید میاهدت ن ایید.رای نامه اول بیید   ا ما

 

 دهد.نیان ما  کد باال سایت ویزا ب  تن رو

مدق ر از ردول در هاید ویزا ب  تن به  ف رت زیر اسفت به   ر ملال من ویزا ب  تن برای دع ت  فدشان به مصاحبه برای 

 مات ا تبر رو نی ن دادم.

 

http://travel.state.gov/content/visas/en/law-and-policy/bulletin.html


 

 

در مات ا تبر به  فف رت زیر است   ا برای آنکه  2721ن ایید اعالم  فدت اسفت  ه برای التاری ه انط ر  ه میفاهدت ما

 اند .دتاندتدع ت به مصاحبه  ه بیید باید برروی آسیا دقت  دید  ه مت ره مییید برای آسیا نه توداد   ا  ارنت  دتمت ر

 اعالم  دت است. 2277اعالم  دت است به رز ناال  ه برای اونها تا  2877به   ر ملال بریا مات ا تبر برای آسیا 

 نامه دوم نامه اعالم به مصاحبه 1-5

نم به دوآنکه  ف ا  ارنت  فدید باید مدقر نامه دوم با ید زمان قرار شیری نامه دوم رو من به  خصه ن ادوسفتان پس از 

 نه   رت هست  امیدوارم دوستان با تجربه تر راهد ایا  دن.

 نامه دوم به  کد زیر است  ه حاوی ا العات زیر است.

 نام ونام خان ادشا 

  یس نامبر 

 مصاحبه  دددت  آدرس تاریخ زمان مصاحبه  ی ر

 نفرات ه رات   ا



 



 



 

 

  



 

 این دو نامه هر دو یکا هست و تفاوت آنها در این است  ه:

ببدید زمانا  ه   ا شزیده پریدت در  ف ه باال قس ت س ت راست رو بزنید نامه رو به  کد ا لا و ا   ا به   ا نیان 

سفت  ه دارای سربر  است هیچ تفاوتا در دونامه نیست دهد و ا زمانا  ه  ف ا از  فف ه پرنیت بگیرید به  فکد او ا اما

 پس نگران نبا ید.

اسفففت و بود از آن شرهتن وقت د تر تقدم و ناخیر  PTTو انتخاب یک  CSCپس از رویت نامه دوم ن بت به ثبت نام در 

 در این دو امر زیاد مهم نیست و ا قبد از هر  اری هر دو این ام ر رو انجام بدین 

  



 

 جدید CSCطریقه ثبت نام در  1-6

 با سالم خدمت دوستان عزیز و گرانقدر

پذیرد که خالی از ایراد نیست لذا دوستتان عزیتز اگتر می نگارنده و شده آماده سریع خیلی آنکه دلیل به رو پیش فایل

 ابتدا معذرت خواهی اینجانب را پذیرفته و همچنین امیدوارم در تکمیل این فایل یاری رسانی.بینن ایراداتی می

 چیست؟ CSCهست. اما  CSCزمانی که نامه دوم هر یک از برندگان رویت شد در اولین گام ثبت نام در سایت 

CSC البته در حتا  افت ویزا شدند)باشد و به منظور زمانی که دوستان مفتخر به دریسایتی است که به آدرس زیر می

را به سفارت تحویل (. پاسپورت خود رو حاضر فقط برای آنکارا این امکان فراهم هست و برای ابوظبی و ایروان نیاز نیست

نمایتد و شتما ارستا  می CSCانتختا  شتده از نانتب شتما در  PTTو  روز کاری ستفارت بته آدرس 5تا  3ی داده و ط

کنید یا همان اداره پست رو انتخا  می PTTمحلی است که شما در آن یه  CSCبگیرید. در واقع  توانید بروید و تحویلمی

PTT  مخففPost Telegraph Telephone  است که شما باید یک مرکز رو انتخا  کنید تا پس از صدور ویزا بتوانیتد

انجام دهید، این عمل برای افتراد و همچنتین ستفارت بستیار مفیتد استت زیترا از شتلو ی و  Pick upاز اون محل پست 

رو انتخا  نماییتد  PTTنماید)دوستان خو  بهتر هست طبق تجربه دوستان قدیمی همچنین سردرگمی افراد نلوگیری می

ن صتورت کته زمتانی کته دوستتان نماید به ایندید به صورت هوشمند عمل می CSCکه در روز شنبه باز باشد(. در واقع 

و  Case Numberنماینتد پتس دادن اطالعتات اصتلی از شتما گزینه انتخا  یک وقت ویتزای مهتانرتی رو انتختا  می

Confirmation Number  فرمDS-260 نماید خواهد و سیستم به دلیل آنکه به صورت هوشمند عمل میرو از شما می

 باشد.ین تاریخ و این ساعت میکند که وقت شما در ابه شما اعالم می

در سیستتم برای هر یک از اعضاء به صتورت دستتی در سیستم قدیمی شما باید خود تاریخ و زمان مصاحبه خود رو 

 نمودید.وارد می

 در ابتدا وارد سایت زیر شده:

www.usvisa-info.com 

 شتتوید بتته دلیتتل آنکتته شتتما قصتتد ویتتزای مهتتانرتی داریتتد گزینتتهبتتام میزمتتانی کتته شتتما وارد ستتایت 

 Immigrant Visa Applicants نمایید.رو انتخا  می 

http://www.usvisa-info.com/


 

 

 یابید.نمایید به صفحه زیر انتقا  میای که در کادر قرمز قرار دارد رو انتخا  میزمانی که گزینه

 

و زبان مورد نظر خود رو انتخا  کنیتد در شما باید بر روی کشوری که در آن وقت مصاحبه دارید رفته  دوستان عزیز

توانید زبانی رو که راحت هستین انتخا  نمایید)البته نگران نباشتید شتما بتا حا  حاضر من بروی ترکیه رفته و همچنین می

رسید ثبت نام رو به زبان انگلیسی تحویل دهید بته راحتتی در هتر  زبان فارسی ثبت نام نمایید و چون در انتها نیاز دارید که



 

 نماییم(. زبان فارسی رو انتخا  نموده.قسمت می توان تغییر داد پس با زبان فارسی شروع می

 یابید که به رنگ سبز رنگ است.با انتخا  زبان فارسی شما به صفحه ماموریت ترکیه انتقا  می

 

 را انتخا  می نماییم. "ورود به سیستم"گزینه سمت چپ که در کادر قرمز قرار دارد در این صفحه با انتخا  

نمتاییم توصتیه می Data Baseاند به دلیل تغییر در دیتا بیس دوستان عزیزی که قبالً در سیستم قدیمی ثبت نام کرده

 دهد.که مجدداً ثبت نام نمایند چون سیستم مشخصات این اشخاص را تشخیص نمی

شناستد نمایید سیستتم شتما رو نمیاید و اطالعات را وارد مینمایید که قبالً ثبت نام کردهزمانی که شما اعالم می زیرا

 ولی برای نلوگیری از مشکالت احتمالی بهتر است مجدداً ثبت نام نمایند.

 شوید با دو گزینه موانهه خواهید شد.وارد میدر این قسمت زمانی 

توننتد کته بررستی نماینتد، اند البته در سیستم ندیتد و میعزیزیست که قبالً ثبت نام نموده حالت او : برای دوستان

 کافیست که ایمیل خود و رمز عبور رو وارد نموده و وارد حسا  کاربری خودشون بشن.



 

 نمایند. در این سیستم ثبت نام PTTاند و باید برای تعیین حالت دوم: برای دوستانیست که تا کنون ثبت نام نکرده

 

گتردد کته شتما اطالعتات اولیته شتخص برنتده را وارد ای بتاز میکلیک کرده صفحه "ایجاد حسا "بر روی گزینه 

 نمایید.می

 .صفحه باز شده در این صفحه شما باید گزینه انگلیسی زیر رو انتخا  نمایید

 



 

 نام در برنامه متاریبرای ثبت ای به دستم رسیدهنمایید که من نامهدر واقع شما در این قسمت اعالم می

 بر روی ادامه زده و به مرحله بعدی رفته.

 

 در صفحه بام شما اطالعات اصلی رو وارد کرده وپس از تایید به مرحله بعد رفته

در این حالت حا  شما باید یک قرار مالقات تعیین کنید به قسمت قرار مالقات رفته و در صفحه باز شده شما بتروی 

 گزینه تعیین وقت رفته و باید یک قرار مالقات رو تعیین نمایید 



 

 .صفحه زیر وارد شدهو گزینه ادامه را بزنید، به  "باید یک قرار مصاحبه ویزای مهانرتی را ثبت کنم"با انتخا  گزینه 

 

 با زدن گزینه ادامه به صفحه بعدی خواهید رفت

اطالعتات تکمیلتی را  شود کتهنام صورت گرفته اطالعات نشان داده می در این صفحه ابتدا برای اولین نفری که ثبت

 وارد نمایید.

بقی افتراد بته صتورت زیتر اایجتاد نگتردد مت هادر تحویل گرفتن پاسپورت تونه داشته باشید که برای اینکه مشکلی

نند اسم همسر رو ابتدا وارد نمایند تا در انجام امور تستهیل اتوگردد. همچنین برای دوستان برنده خانوم میمجموعه وارد می

آید. توصیه بنده این است که شخص برنده نفر او  ثبتت گردد)البته اگر خودشون هم او  ثبت نام کنند مشکلی به ونود نمی

 (.نام باشد

تونه نمایید برای کیس هایی که چندین نفر هستند)همسر و فرزندان( ایجاد چنتدین حستا  کتاربری شتدیداً ایجتاد 

افراد حضور داشته باشند اما زمانی که به صورت زیتر مجموعته  ها باید تمامینماید زیرا در زمان گرفتن پاسپورتکل میمش

 تواند تحویل گیرد.میها رو سپورتفایت کرده و تمامی پاحضور یک نفر ک Pick upثبت نام انجام گردد برای 

 این اطالعات شامل:

ایتد رو وارد نماییتد( )حتماً لزومی نداره ایمیلی که در سیستم ثبت نام اعتالم نمودهنام، نام خانوادگی، ایمیل، رمز عبور

اطالعتات تکمیلتی میگردد در مرحله بعد پس اعالم موافقت و وارئ نمودن مقدار امینیتی یه حسا  کاربری برای شما ایجاد 



 

 رو از شما خواسته که در نای خود توضیح داده خواهد شد.

ن شماره خصوصی صوتی شما س از انجام این امور یک ایمیل برای شما ارسا  میگردد که در آن اطالعات و همچنیپ

 اید در این سیستم(.هترکی و فارسی اعالم شده است)ایمیلی که اعالم نمود ،زبان انگلیسی 3نیز به 

 

پس تتاریخ تولتد و اهده میگردد و شما فقتط تابعیتت و ستدر این قسمت شما اطالعات اصلی رو برای فرد اصلی مش

نمایید. تونه داشته باشید که منظور از شماره پرونتده همتان شماره تلفن و ایمیل شماره پاسپورت و ننسیت را مشخص می

استت کته پتس از  DS-260فترم  Confirmation Numberمنظور همان  DS-260 Numberکیس نامبر و منظور از 

 .ثبت نهایی فرم به شما اعالم میگردد را باید وارد نمایید و در انتها ذخیره نمایید

حا  از شما سئوا  خواهد شد که آقا قصد افزایش نفرات دیگری رو دارید و اگتر کتیس شتما شتامل افتراد دیگتری 



 

 باشد(.ندید همین اتفاق می CSCتوانید اعالم کنید)یکی از خصوصیات خو  سیستم باشد در این قسمت به راحتی میمی

 

 زمانی که شما گزینه بله را انتخا  نمایید باید اطالعات همراهتان رو وارد نمایید.

 



 

بتر استاس اعضتا و اطالعتات دن مجدداً صفحه قبلی گشوده شده ولی تمامی گزینه خالیست و شما شروع به پتر کتر

انی وارد نمایید همچنین شماره پرونتده نیتز ید شماره تلفن و همچنین ایمیل یکستواننمایید تونه نمایید میاطالعات آنان می

 Confirmationمنظتور همتان  DS-260 Numberثابت است و برابر همان کیس نتامبر نفتر او  استت امتا منظتور از 

Number  فرمDS-260 وارد نهایی فرم برای هر نفر صادر میگردد که منحصر به فترد استت رو بایتد که پس از ثبت است

 نمایید. از گزینه ایجاد متقاضی استفادهنمایید و در انتها 

 "خیر"دیگری نبود گزینه  شخصنمایید اما اگر اگر مجدداً نفری ونود داشته باشد که طبق همین روش بام اضافه می

 .را انتخا  نموده

توانیتد نمایتد کته در آنجتا متیرد میزمانی که شما گزینه خیر را زده شما را به صفحه اصلی حسا  کاربری شتما وا

 مشخصات افراد کیس را مشاهده نمایید.

 

در واقتع در اینجتا  نماییتددارید انتخا  می Pick upقصد که رفته و محلی رو  "انتخا  محل تحویل"حا  بر روی 

 .نماییدرو انتخا  می PTTشما 

شتهیر بر حسب تجربه دوستان به دلیل آنکه پستی انتخا  شود که شنبه ها نیز بتاز باشتد توصتیه میگتردد پستت یئنی

 انتخا  گردد.



 

 

ای هدایت میشید که)همون نایی که هوشمند عمل میکنتد( بته شتما نشتان داده در ادامه با زدن گزینه ادامه به صفحه

 یک قرار مالقات در چه تاریخ و زمان و ساعتی خواهید داشت.خواهد شما که شما 

 

کته تمتامی  ای را نشان خواهد داددر انتها با زدن گزینه تکمیل ثبت نام  ثبت اطالعات به پایان رسیده و به شما صفحه

ه هتر سته زبتان گفتته د شد که حاوی این اطالعات بمجدداً ایمیلی به شما ارسا  خواهالبته  باشدیماطالعات در آن مونود 

 باشد.شده می



 

حا  برای آنکه بتوان برای سفارت پرینت انگلیسی برده شود از پایین صفحه قسمت سیاه رنگ میبینید که نوشته است 

 .انگلیسیزبان زبان و نلوی آن فارسی شما به راحتی آن را تغییر داده به 

 

 ست را زده و پرینت بگیرید.حا  از بامی صفحه گزینه پرینت که به صورت عکس پرینت ه

پرینتت  د دلخواهگرفته که داشته باشید و سپس از آن به تعدا PDFد ننماییم که ابتدا پرینتی به صورت پسوتوصیه می

 کا ذی بگیرید.

 واقع گردد. زامیدوارم این متن راهنمای دوستان عزی

 در زیر لینک آپلود فایل رو براتون قرار دادم.

 از فرم ثبت نام به انگلیسی هستش.ای این نمونه

http://s6.picofile.com/file/8214613376/Sabte_Nam_New_CSC_2015.pdf.html 

http://s9.faza98.com/dl/h5NUb1/Sabte Nam New CSC 2015.pdf 

http://f98.co/t/h5NUb1 

http://docs.zarup.com/101807-download-Sabte_Nam_New_CSC_2015.pdf.html 

http://uploadweb.ir/home/download/21302/Sabte_Nam_New_CSC_2015.pdf / / 

http://s6.picofile.com/file/8214613376/Sabte_Nam_New_CSC_2015.pdf.html
http://s9.faza98.com/dl/h5NUb1/Sabte%20Nam%20New%20CSC%202015.pdf
http://f98.co/t/h5NUb1
http://docs.zarup.com/101807-download-Sabte_Nam_New_CSC_2015.pdf.html
http://uploadweb.ir/home/download/21302/Sabte_Nam_New_CSC_2015.pdf/


 

 

  



 

 گرفتن وقت دکتر اونگان در سایت 1-7

 با سالم دوستان عزیز

 زیر مرانعه نمایید.برای گرفتن وقت دکتر ابتدا به سایت 

http://www.doctorun.com/en 

کلیک  Make a New Appintmentپس ورود به سایت برای گرفتن یه وقت ندید اقدام نمایید و بر روی گزینه 

 نمایید.

 

 Startمیکنید که من ربات نیستم و ستپس گزینته نماید. که شما باتدا اعالم حا  شما رو به صفحه ای دیگر منتقل می

 رو میزنید.

http://www.doctorun.com/en


 

 

 یکسری توضیحات رو مشاهده میکنید که اونجا به وضوح توضیح داده که  Startدوستان عزیز در بامی گزینه 

  روز قبل از مصاحبه اقدام کنید)منظور ایتن استت کته ببنیتد چته روزی مصتاحبه داریتن و  33برای ثبت نام

 آن رو انتخا  کنید(روزهای قبل از 

 برای هر یک از اعضای خانواده شما باید یک وقت بگیرید 

 ها بگیرید)دلیل این آنست که برای کودکان به دلیل آزمایش اگر شما با خانواده هستین ابتدا وقت رو برای بچه

باشتید  سل زمان بیشتری مورد نیاز هست پس شما باید تعداد روز نلوتری برید برای متدیکا  تونته داشتته

روز بعتدش بترای دیتدن نتیجته  3زمان یکه مدیکا  رو انجام دادین و آزمایش سل رو گرفتن بایتد بچته رو 

 آزمایش ببرید پیش دکتر پس تونه به تعطیالت داشته باشین(.

 .داره به شما میگه این اطالعات مورد نیاز است در زمان ثبت نام 

 سپورت هست وارد نمایید.اطالعات خودتون رو دقیقاً همان چیزی که در پا 

به مرحله بعدی رفته تونه داشته باشین که بامی صفحه مراحل به ترتیب دارن نلو میترن و  Startحا  با زدن گزینه 



 

 با تکمیل هر صفحه شما به مرحله بعد خواهید رفت.

 

 شما به مرحله بعد خواهید رفت. Continueبا ارائه اطالعات هر فرد و کلیک بر روی گزینه 

  

 اسم

 محل تولد

 نام خانوادگی

 کشور محل تولد ننسیت

 تاریخ تولد کامل حرف شماره پاسپورت به همراه

Diversity  شماره کیس نامبر کته بترای تمتامی افتراد یتک

 خانواده ثابت است

 تاریخ زمان ساعت مصاحبه



 

 

 خودتون رو میدید.در این قسمت شما اطالعات تکمیلی و تماسی 

ببنید باید حتماً یه آدرس در آمریکا رو براش وارد نمایید حام مشکلی نیست بتا اون آدرستی کته در آمریکتا داشتتین 

 متفاوت باشه.



 

 Where will you be stayingدر مورد شماره پرواز نمی خواد وارد بشه همچنین پرواز دیگرتون ولی در قسمت 

in Ankara  شما بنویسیدHotel و سپس گزینهContinue .رو بزنید 

 

البته برای گزینه پتایینی از شتما داره میپرسته برای دوستان ایرانمون دقیقاً همینطور که من قبالً وارد نمودم انجام بدین 

 نه و بگه.آیا قبالً آزمایشات مدیکا  انجام دادین که اگر کسی قبالً انجام داده باشه باید اینجا رو پر ک USبرای رفتن به 

 .دوستان عزیز منظور آزمایشات واکسیناسیون نیست منظور خود مدیکا  سفارت هستش 

  دوستان عزیز برای خانوم ها یک سری سئوامت اضافه تر نیز داره که خودشون بهتر میتونن نتوا  بتدن م تا

 اینکه شما باداریتون کی بوده و از این قبیل سئوامت .....

 به مرحله بعدی رفته  Continueحا  با زدن گزینه 

در واقع این مرحله تقریبا مرحله آخر است و شما اینجا باید وقت خود رو بگیرید ولی نالب هست این سیستم ببنیتد 

 در کادر بام سیستم به شما یه پیشنهادی بر اساس سن و تاریخ مصاحبه شما میده که تقریباً همیشه درست هست.

ا این مقدار است و شما نیاز به این مقدار روز کاری زمان نیاز دارین تتا کارهتا و در خط او  به شما میگه که سن شم

 آزمایشات مدیکالتون مورد نیاز است.

در خط دوم به شما اعالم میکند که تاریخ مصاحبه شما این تاریخ است همئن تاریخی که شما اعالم نمودید بناریتاین 



 

 د شروع کنید.شما میتونید از این زمان آزمایشاتتون رو بای

 

 حا  شما زودتر از این زمان رو میتونید انتخا  کنید ولی مدارک شما آماده نمیشه.

 پس بهتر هست که قبل از این زمان وقت بگیرید یا در این رمان وقت بگیرید.

نتده آن نشتان ده Xهای خالی رو نشون میتده عالمتت شما روزتون رو از بام انتخا  میکنید و در پایین به شما زمان

 تونید بگیرید.است که زمان گرفته شده است و زمان پر است و شما نمی



 

 البته دوستان عزیز زمان های تعطیلی رسمی رو سایت خودش به شما میگویید.

ولی گاهی اوقات میخوره به تعطیالت آخر هفته مخصوصاً برای دوستانی که فرزند کوچتک دارن پتس بنتابراین بایتد 

و انتخا  کنن که برای مرانعه مجدد به روز یکشنبه نخورنتدبنابراین مجبتور هستتن کته زودتتر بترن طوری زمان مدیکا  ر

 خیلی زودتر رفتن آنکارا برای آزمایشات مدیکا  بخاطر بچشون(. 6302آنکارا)داشتیم در دوستانی که سا  

نشان داده و شتما زمتانی کته  رفتهاونجا به شما اطالعات را Overviewحا  زمان خود رو انتخا  کنید و به مرحله 

تایید کنید به شما شماره قرار مالقاتتون رو میده و به شما میگه که شما این وقت رو گرفتین صبر کنین تا تایید بشته و تاییتد 

 ای است که د راونجا اصالعاتی به شما میده.صفحه 3شود که ایمیلی هست که به ایمیل شما ارسا  می

 شده بود رو عکسشو میزارم  من اینجا چون وقتم تایید

 

 در اینجا به شما میگه اسمتون این هست شماره وقتتون رو میگه و در انتها تاریخ رو به شما میگه.

 این هم آدرس آپلود شدن فایل:

http://uploadweb.ir/home/download/21308/Doctor_Appointment.pdf/ / 

http://s6.picofile.com/file/8215060150/Doctor_Appointment.pdf.html 

 

http://uploadweb.ir/home/download/21308/Doctor_Appointment.pdf/


 

 مالی نامه تمکن 1-8

در م رد نامه ت کن باید شفت  با قان ن ردید از  ف ی بانک مر زی به   ا مقدار پ ل رو در روز شذ ته میدهد پس باید 

 ساعت بییتر قرار دهید. 22  ا بییتر از 

 ا   نامه ت کن ما ا بهتر اسفت  ه نزدیکترین زمان به وقت مصاحبه و یا ارسال مدارک با ه. ببدید به   ر ملال زمانا  ه

 خ اهید برای آنکارا ارسال  دید روزی  ه دارید مدارک رو ارسال میکدید نامه ت کن بگیرید.ما

شیرید نرخ روز دالر رو به انگلیسا یودا مقدار دالری ت کن ما یت ن رو براتن بد یسدد و حت ا سوا  دید نامه ت کدا  ه ما

 مهر بانک به التین با ه.

 ی موتبر با هبهتر است  ه نامه از بانک ها

 من ن  نه نامه ت کن ما یم رو از بانک پاسارشاد شرهتم  ه به   رت زیر است



 

 

 



 

 ارسال مدارک به سفارت 1-9

 پس از ایدکه مدارک رو آمادت ن  دید و نامه ت کن ما یت ن رو شرهتین مدارک رو آمادت  دید.

 ا  للا است.نیاز به ترر ه پاسا رت نیست ن ن پاسا رت خ د  مدرک بین

مدق ر از ا فد مدارک این نیسفت  ه ا فد مدارک رو ارسفال  دید و ه چدین نیاز نیست  ه  اا بفرستین به د ید آنکه 

زمانا  ه  ف ا ترر ه رس ا مدارک رو انجام میدهیدد یک نسخه از  اا مدرک   ا ض ی ه به ترر ه  دت است مدق ر ه ان 

 است.

ای  ه دا تم به ه ه دوستان ا استد و ا من به  خصه  با تجربههای مختلفهای ارسال مدارک  ر تدر م رد  ر ت

ت نید ز ما  ا دوستان عزی رو ت  یه میکدم به د ید ایدکه بسیار با نقم هست و ه چدین پاسخگ یا خ با دارند DHLپست 

 براساس تجربه خ دت ن اقدام  دید.

 :DHLآدرس 

 82709فن:  بقه س م تل 292ساخت ان  یراز   ارت  تهران خ وزرا

http://www.dhl.co.ir/en.html 

 82222تلفن:  921بل ار آهریقا خ ففر غربا   ارت : TNTآدرس 

http://www.tntiran.com/ 

 89922تلفن:  22: خ بهیتا خ سراهراز   نه یازدهم پالک KaraPostآدرس 

www.Karapost.com 

 89027تلفن:  222س: بین بزرشرات ن رات و خ  یخ بهائا پالک آدرس آرامک

http://www.aramex.com/ 

 مدارک ارسالی 1-9-1

 نسخه سدد ازدواج 2در   رت متاهد ب دن  -2

  اا پاسا رت -2

 DS-260 اا برشه تک ید  انفرمیین  -9

 CSCبرشه ثبت نام در  -2

 نامه دوم -5

 نامه اول -1

http://www.dhl.co.ir/en.html


 

و  ت نید هقط برای هرد برندت نامه ت کن بگیریدی هر نفر   ا مانامه ت کن ما اتدوستان عزیز مدق ر از ایدکه برا -0

 از  یه نسخه اضاها بگیرید تا در پروندت دیگر اهراد قرار بدن میکلا نیست  ه هقط به نام یک نفر با ه 

 عدد 2بر اساس استادارد سفارت برای هر هرد  5*5عکس  -8

  ارت ملا برای هر هرد -9

  داسدامه  -27

ت انید برای اهراد دیگر رو قرار دهید  نیاز به ارسففال ریز ن رات نیسففت د برندتتا بته ماآخرین مدرک ت صففیلا هر -22

 و ا ترر ی  با خ دت ن دا ته با ید.

 برای آقایان  ارت پایان خدمت -22

29- Contact Sheet 

 آوری کند.همچنین شاید من مدارکی رو فراموش کرده باشم امیدوارم دوستان با دقت مدارک رو جمع

 صی که خارج از ایران هستن گواهی عدم سوء پیشنیه نیز نیاز استبرای اشخا

و ه چدین  Tracking Numberپسفت انجام میدهید میت نید ت  سایت نک  دید بر اساس  DHLزمانا  ه  ف ا با 

 میت نید اعالم  دید  ه زمانا  ه رسید به   ا اعالم  دد از  ریا ای ید.



 

 

بیدید  ه ارسال  دددت و شیرندت رو میخص  ردت و ا  ه به  ف ا ارسفال میی د رو ماای از ای یلدر  فکد باال  ف ا ن  نه

  دد.ه چدین زمان رسیدن و  خص شیرندت رو به   ا اعالم ما



 

 

 میت نید مرس  ت ن رو در سایت رهگیری ن ایید. Tracking Numberای است  ه   ا با استفادت از ای از  ف هن  نه

 ت  یه ای مهم:

های قرار دارد سوا  دید زودتر مدارک رو ارسال  دید و با استفادت از باره DHLعزیز به د ید ایدکه پست ایران با  دوستان

پست ایران به ایدگ نه هزیده ارسال   تر هست و ا هقط دو روز بییتر   ل میکیه  ه مدارک   ا ارسال بیه به نقر من این 

 بهترین شزیده هست .

ارسفال  ردین و در سایت رهگیری  ردین  ه مرس  ه   ا رسیدت است میت نید با استفادت از یک ای ید  پس از ایدکه مدارک رو



 

 پیگیری از سفارت انجام بدین  ه آیا مدارک   ا رسیدت است یا خیر  ه به   رت زیر است.

Subject 2016AS00000XXX 

CA-Ankara@state.gov  

webmasterankara@state.gov  

 
U.S. Embassy Ankara, Turkey 

Consular Section 
Immigration Visa Unit 

Case Number:                                        2016AS00000XXXX 

Interview date & time:                          XXXXXXXXXXXXX 

Preference Category:                             DV Diversity 

Foreign State Chargeability:                 Iran 

 

Dear Mam/Sir. 

 

My name is XXXXXX and my case number is 2016AS00000XXXX. 

I sent my documents and translations to your office a few days ago (DATE send with Company 

Shipment Name Tracking). I got a message from the post office that says my parcel post delivered to 

your office (Cargo Link or tracking number). 

I'd like to be sure that my parcel post received to your office. Please confirm my document and 

translations are ok or not ok. 

I'm looking forward to getting your confirmation. 

Thank you so much for your nice considerations. 

Yours Sincerely. 

Applicant Name. 

 

 این نامه  یس نامبر   ا هست و   ا میت نید به آدرس دو ای ید شفته  دت باال ارسال ن ایید.م ض و 

 ا بته میت نید ای ید رسیدت ن رو نیز ض ی ه به ای ید بکدید.

امکان دارت به  ف ا پاسفخ بدن و ه چدین امکان دارت  ه به  ف ا پاسفخ ندن برای من پاسفخ ارسا ا به   رت زیر ب د اما 

ا است های ما به دست اهراد متفاوتوستان اشر پاسخ ای ید   ا متفاوت ب د مهم نیست و د ید این امر نیز این هست  ه  یسد

 ن و نگار  متن نیز متفاوت است.

mailto:CA-Ankara@state.gov
mailto:webmasterankara@state.gov


 

 

در نامه باال  ه در پاسخ برای من ارسال  د ذ ر  دت  ه مدارک   ا رسیدت به سفارت و برای من رزئیات مصاحبه قبد از 

 ه ارسال خ اهد  د.مصاحب

است  ه به   رت زیر   ا برای هر هرد یک  ف ه آمادت  Contact Sheetه ین نامه  اها اسفت حال ن بت به نامه 

 دیدتاین رو بگم  ه این سیستم در شذ ته ب دت در مدارک ردید این ور د ندارت و ا ما ن ایید  ه ا العات رو در اون وارد ما

 میکدن قرار دادم ا بته من خ دم هم برای مدارک خ دم ارسال ن  دم .ن ن بوسا دوستان درخ است 

  



 

CONTACT INFORMATION SHEET 

Please complete this form and forward it along with your documents. 

Please do not leave any fields blank including U.S. address. 

 

Your Full Name:                       XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Case number:                              2016AS00000XXX principal 

 

Local Mailing Address 

 آدرس فرد برنده در محل زندگی

 

Telephone Number 

Mobile Number:                           0098 912 XXXXXXXX 

Work Number:                             0098 21 XXXXXXXXX 

Home Number:                            0098 21 XXXXXXXXX 

E-mail:                                XXXXXXXXX 

 

U.S. mailing Address 

C/O Name:                            XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

U.S. Address: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

U.S. Phone Number: 001 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
قسف ت زرد رن  رو من خ دم قرار دادم دوستان عزیز میت نید   ا قرار بدین میت نین قرار ندین من به هکرم رسید  ه بهتر 

 است.

ا   ا های ارسا ا بد یسید ا زاما نیست و دوسفتان عزیز بهتر ست با استفادت از یک مداد   ارت  یس نامبرت ن  دار برشه

ک رو بررسا میکده و میز   ل غ هست پس اشر مدر ا با مدارک دوستان دیگه تداخد پیدا هکر  دید  ه اون آهیسر دارت مدار

  ده بهتر میت نه پیدا  ده.

  



 

 عوارض خروج از کشور و ارز مسافرتی 1-11

 دوستان عزیز نیز زیادی ن یت نم بگم هقط ت  یه من این است  ه از بانک ملا استفادت  دید 

 ه  کد زیر اقدام  دید.برای ع ار  خروج از  ی ر دقیقا  بی

 ددد  ه واریز ن ایدد و در هرودشات به یاد میاورند پس بهتر هسففت بود از انجام  ارهای قبلا خیلا از دوسففتان هرام   ما

   ا ع ار  خروج رو واریز ن ایید.

 

راروه ت انید با م  ا ما دالر تولا میگیرت و در سال هقط یکبار قابد استفادت است 977برای شرهتن ارز مساهرتا به هر نفر 

به  ففوک ارزی و ارائه پاسففا رت بلیط پرواز م ه ر به مهر آزانس و ع ار  خروج و  ارت ملا و پرداخت مقدرا ریا ا ح ا ه رو 

 ساعته مستقر در هرودشات دالر رو بگیرید. 22دالر رو از باره  977شرهته و زمانا  ه بود از عب ر از شیت میت نید 

  



 

 تور تهیه بلیط و 1-11

 تهیه بلیط و شرهتن هتد یا ت ر مساهرتا

 تهیه بلیط 1-11-1

برای تهیه بلیط مه ترین نکته این هسففت  ه  فف ا باید خیلا بگردین تا بت نین بهترین قی ت رو بدسففت بیارید و ه چدین 

 ت  یه ما  ه  ه از پییدهاد های ویژت نیز استفادت  دید.

د ا هست  پس میت نید از ایدجا بلیط نارتر بگیرید  ه ارزون تر خ اهنکته دیکر ایدکه ببدید دوسفتان ن ن رهتن  ف ا قطو

ب د و ا برای برشیت ن ن احت ال دارت  ه   ا ویزای یکسرب بگیرید ت  یه مییه بلیط سیست ا بگیرید و د ید هم آن است 

بته این رو ز پرواز بدیند ا  ه در  ف رت شرهتن ویزای یکسفرب و اهزای  م ندن   ا میت نید با مبلک   تری تیییر ساعت و رو

 بگم  ه   ا میت نید بلیط نارتر رو تیییر بدین و ا نرخ تیییر  قی ت بییتری است.

برای رهتن به آنکارا پرواز ماهان تابان و ایران ایر رو از ایرالین های ایران و پرواز های خاررا دیگر هم ور د دارت  ه   ا 

 ین  ر ت ها روز های پروازی رو مطلع بیید.میت نید با مراروه به سایت هر یک از ا

  بد رو شرهتم  ه در هصد دوم سفرنامه به ه رات هرودشات ت ضید خ اهم داد. 1:97من خ دم پرواز روز دو دبه ماهان 

 تور 1-11-2

 در م رد ت ر بگم  ه من خ دم به د ید ایدکه  ارهام بییتر از روز ت ر ب د ت ر نگرهتم به نددین د ید.

روز است و ا  ار   ا بییتر   ل خ اهد  یید پس در بییتر م اقع  9 ک و 2ی آنکارا میفخص هست اغلک ببدید ت ر ها

 به  رهه نیست  ه با ت ر برید.

 هتل 1-11-3

ت  ففیه من در مات های مختلف برای رهتن میت نه متفاوت با ففه  فف ا اشر در هصففد تابسففتان برید سففوا  دید با ت ر برید 

سفرما میگذارد دیگر مساهر تر یه  م است پس میت ان از ایدجا هتد رزرو  رد و یا ایدکه برید  عا یسفت و ا زمانا  ه ه ا رو به

تر یه و اونجا مسفتقی اً هتد بگیرید. این رو هم بگم  ه ترک ها اهد ن نه زدن هستن و میت نید اشر زبان خ با دارید  روو به 

 نگران نبا ید. ن نه زدن  دید و از  ن مقدار بسیار زیادی تخفیف بگیرید پس

هفته ت ام میگیفتم و تقریباً به نتیجه رسفیدت ب دم  ه برم اونجا و حس ری هتد بگیرم اما از ایران یه پییدهاد  2من خ دم 

خ ب پیدا  ردم  ه نت نسففتم بگم نه ن ن دقیقاً نرخ  یا نرخ ایدکه حسفف ری بگیرم برابری میکرد پس بهتر دیدم  ه از ایران 

book .دم  

قی ت هتد ها و ه چدین آهر  www.Booking.comنید با مراروه به سففایت های مختلف از ر له سففایت  فف ا میت 

 هایا  ه قرار دادن رو ببدید و اون قت بررسا  دید.

http://www.booking.com/


 

ا خ رت یلا به دردت ن ن ت  ففیه میکدم در م رد هتد ها نقرات  سففانا  ه اسففتفادت  ردن رو بخ نید ا بته نقرات ملبت خ

من به  فخصفه نیستم ت اما نقرات مدفا رو خ دم اون قت به   ر  لا دستت ن میاد  ه یه هتد ت  نا خیلا میکد دارت و 

 میکالت ختد هتد ها میخص مییه.

ارت فدوستان ت ره  دید   ا یکبار به سفارت خ اهید رهت و دوبار به مطک د تر پس ش ل حر  هایا  ه میزنن نزدیک س

ایدها رو نخ رید این نکته مه ا اسففت حت اً ت ره دا ففته با ففید. و ا ببدید  فف ا اشر بخ اهید به مرا ز خرید نزدیک با ففید این 

 خ به تا هزیده تا سا و ایدها رو   تر پرداخت  دید نقر من این هست  ه ا را  میدان  یزیالی خ ب است.

اوقات آهرهای بسیار عا ی ر د دارت  ه قابد رد  ردن نیست من خ دم هتد دوسفتان حت اً به سایت هتد ها سر بزنید شاها 

  ک شرهتم با قی ت بسیار عا ا  ه ت  آهر  ب د سوا  دید بررسا  دید تا بهترین هتد رو انتخاب  دید. 2هیلت ن رو برای 

سایت  یز تهیه  دید. اسم بوسا ازدر ایران سایت های مختلفا هستن  ه خدمات هتد رو ارائه میکدن   ا میت نید از اونها ن

 ها به   رت زیر است.

http://www.eligasht.com/ 

http://www.berimsafar.com/ 

 ه چدین سایت های دیگری هم هستن  ه بیه از  ن استفادت  رد.

 تاسایت بانک ملت رهت پرداخت ریا ا و شرهتن ح ا ه ارز مساهر

https://ecurrency.bankmellat.ir/ecurrency/entrance.action 

 

  

http://www.berimsafar.com/
https://ecurrency.bankmellat.ir/ecurrency/entrance.action


 

 فصل دوم 

 آغاز سفر به ترکیه
 

 

رهت و برشیت ایدجا به بود هصفد دوم آغاز خ اهد  فد  ه  فامد سففر تر یه مدیکال پرواز  سفالم به ه ه دوسفتان عزیز

 هست.

 ابتدا من میخصات  یسم رو بگم و ه چدین ا العات تک یلا پرواز رو.

نفر برندت آقاد سففربازی نزاراد ت صففیالت نفتا  ار ففداسففا ار ففدد ه سففر  2د توداد اهراد  یس 977-877 یس نامبر بین 

  ار داسا ار د.  ید  ر ت خص  اتقبل  دو تا  مرتبط با ر ته ت صیلا.

 ه میخ ام ایدجا بگم این هسففت  ه دوسففتان عزیز و خان م های م جبه عکس  فف ا برای سفففارت در آنکارا  یه نکته ای

تا ش     ا  2پذیرهته نیسفت میت نید میفخصفات عکس رو در سفایت سففارت بررسا  دید و ا در ه ین اندازت بگم  ه باید 

هزار ت مان ندین  25ای اسففت اما ایران میت نید با   یر تر یه 25-2میففخص با ففهتاشر بخ اهید آنکارا عکس بددازید قی ت  

 عکسا رو تهیه  دید بقیه میخصات رو هم  ه قبالً ذ ر  ردم و هم ایدکه در سایت سفارت م ر د است.

 پرواز تهران به آنکارا به هواپیمایی ماهان 2-1

بییففتر رر و  فف د به قس ت من هتد به ه رات پرواز رو از ا ا شیفت شرهتم به د ید ایدکه پروم  ففن دا ففتتت ضففی ات 

  بد از هرودشات امام به مقصد هرودشات اسدب شا آنکارا 1:97بلیط .ساعت پرواز 

 پرواز رهت

W5 118 9:00am 6:30 am 5 Oct. 
Tehran Imam Khomeini International Airport 

To: Ankara Esenboga International Airport 

 پرواز برشیت

W5 119 2:00 pm 11:00 am 9 Oct. 
Ankara Esenboga International Airport 

To: Tehran Imam Khomeini International Airport 

 پرواز ها بدون هیچ تاخیری انجام  د.

هرودشات با ید زمان خ بیست میت نید بود از ت  ید بار به س ت  اها  اپ رهته از پله ها پایین رهته  2سفوا  دید سفاعت 

ا بهجه بانک ملا هسففت  ه میت نید ارز مسففاهرتیت ن بگیرید در  دار اون هم باره بانک سففامان هسففت. بود از دقیقاً زیر پله ه



 

شرهتن ارز مسففاهرتا میت نید بیایید باال و از  اها  ففاپ  ذت ببرید و خ دت ن رو مه ان ریبت ن  دید. تا بته قی ت ها یکم باور 

 ز برج میالد هم شران تر شذا تن من ن یدونم نایا نا ب د!!!!!! ت مان ا 9577 ردنا نیست از شرانا ملالً نایا 

 تصاویری از هرودشات امام خ یدا

 

 این ت  بار بار ما ب د برای پرواز خرورا از هرودشات امام خ یدا

 

  ارت پرواز هرودشات امام خ یدا به مقصد آنکارا



 

 

 

 

 



 

رو بگیرید د یل   Bو  Aرو بگید بهت ن بدن ا بته  97-20های در زمان شرهتن  ارت پرواز سفوا  دید  دد ا بین ردیف 

هم این هسفت  ه در زمان رسفیدن از  دار پدجرت میت نید  فهر رو ببدیدید و ه چدین نیففم هات ن اذیت ن ا  ه و ن ر آهتاب 

 میکلا برای دیدنت ن ایجاد ن یکده.

 

 پروازدقیقه  بد ه اپی ا آمادت  1:97روی باند هرودشات امام خ یدا 



 

 

 بر هراز آس ان ایران عزیز



 

 

 بر هراز  هر آنکارا ه اپی ا در حال  اه  ارتفاو

دقیقه استراحت  دید تا در زمان رسیدن سر  25ا  دید در   ل پرواز ن ن از  ک قبل  استراحت  اها ندا تین حدود سو

 حال با ید و احساس خستگا زیاد و با ح  لگا نکدید.

رو تهیه ما  دم مات ا تبر هسفت سوا  دید با خ دت ن  باس شرم ببرید ن ن ه ای آنکارا رو به  االن  ه من این سففرنامه

 سردی و بارانا  دن هست .

زمانا  ه  ف ا به سفالمت به هرودشات اسفدب ا میرسید وارد سا ن ترانزیت هرودشات مییید قا باً  بقه باال است در رل ی   ا 

ر عکس میبیدید.  ه زمانا  ه  فف ا از شیت ورودی مرز ه ایا تر یه عب ر میکدید وارد سففا ن انتقار بزرشا اسففت ه انط ر  ه د

 مییید تا بارهات ن رو بردارید.  انس من خیلا خ ب ب د سریع بارهام اومد.



 

 

  دید قس ت عب ر از مرز ه ایا آنکارا هست  ه داخد  ف مدتقرهستیم.ه انط ر  ه میاهدت ما

 



 

سفید با نددین شزیده روبرو مییفید  ه عبارت تدد از اتباو تر یه اید دیال ات هاد اتباو دیگر  ی ر زمانا  ه به ترانزیت میر

ها  ه  ف ا باید در  فف اتباو دیگر  یف ر به ایسفتید. احت ال دارت در زمان مطابا دادن پاسفا رت  ف ا از   ا نددین س  ال 

ه  نید در زمانا  ه او ین بار   ا رو دید به  بگید مرحبا بپرسفیدت بیفه زیاد مهم نیسفت به نیفم تفرید به  نگات  دید میت

 مودای سالم هست  و در زماین  ه مهر زد و  ارت ن ت ام  د بگید ای ش ن  ر به مودای م ها با ید و از این حر  هاست.
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قرار دارت  ه رو   Belkoairت ات ب س های بلک  ایر آیید بیرون سف ت راسروج ار سفا ن هرودشات زمانا  ه مابود از خ

 یر هست به  8ت  ها قی سوا نکدید تا سا بگیرید ات ب س ن  فته  یزیالی و   ا رو تا میدون  یزیالی به راحتا میارت ا الً

 یر زیر. صراحتا سف ار مییفین حتا روی سفاک هات ن هم ت  میزنه  ه شم نیه و ه چدین بهت ن رسید بلید هم میدت ملد ت

این رو بگم  ه دوستان عزیز قبد از خروج از سا ن دست راست   ا رایا  ه برای ت ریست ها قرار دادن میت نید از اونجا نقیه 

 فهر و یکسفری  تابچه برای امکان دیدنا هسفت رو به رایگان بگیرید. سففوا  دید حت ًا پ ل خ رد دا ته با ید ا بته اشر هم 

 یر با خ دت ن بیارید ن ن 57رد میکدن. دوسفتان عزیز  ف ا دالر بیارید و ا از تهران حد اقد به اندازت ندا فته با فید برات ن خ 

  راها های داخد هرودشات بسیار با انصا  هستن.

 

 مدل ات ب س های بلک  ایر

لیط میدت سوا در زمانا  ه هد ز ات ب س از هرودشات خارج نیفدت یه  فخص خام میاد پ ل ها رو ر ع میکده و به  فف ا ب

 دید حت اً بلیطت ن رو از  بگیرید. ه چدین دیگه نیاز نیسففت  فف ا برید به رانددت بلیط بدین ا ففالً نیازی نیسففت  ه با رانددت 



 

 ف بت  دید   ا میدان  یزیالی پیادت مییین وسایلت نرو به   ا میدت و میرت به ه ین راحتا. ا بته در زمان حر ت به استگات 

 خط ط ات ب س بین  هری هم میرسه  ه ایستگات دارت ا بته   ا آنکا مال رو هم میبیدید.مترو و ه چدین 

 ن  نه ات ب س و ه چدین برنامه سفر ات ب س از  یزیالی و برعکس رو برات ن قرار دادم. در باالمن 

 

رتباط نیاوردم تا بت نم انکته دیگه ایدکه ن  ففته ب د دارای ایدترنت وایر س هسففت و ا من هرنا سففر   ردم نیزی شیر 

 بگیرم باها  این رو هم دوستان مد نقر دا ته با دد  اید م باید من میکد دا ته.



 

 کیزیالی تا هتل هیلتون 2-3

زمانا  ه  ف ا به سفالمتا به  یزیالی میرسفید یه ایسفتگات هسفت اونجا پیادت میییدتاز ه ین ایستگات هم برای برشیت 

ات ب س پیادت مییفید اشر به سفف ت راستت ن نگات  دید میدان  یزیالی و مر ز خرید  یزیالی اسفتفادت ما ن ایید  زمانا  ه از 

هسفتیف  اشر به س ت راست نگات  دید یه پد ه ایا میبیدید  ه اشر بخ اهید به س ت مدیکال و ه چدین سفارت حر ت  دید 

 ه ین خیابان رو باید مستقیم برید تا برسید به سفارت.

 ار  ده دا ته با ید  ه در حا ت آهالین  GPSز سفوا  دید حت اً یه نقیه ای  ه آنالین با ه و با ه چدین دوسفتان عزی

هم  ار  ده ن ن این تا سففا های ترک یه ذرت از خدا با خبر هسففتن و دوسففت دارن  ه بچاپن پس اشر از  یزیالی ملال به 

 ار میکده  GPSیع ن ن نقیه   ا هم آهالین با مقصفد هیلت ن سف ار ما ین  دین و تا سا رهت به س ت راهای  ل غ سر

ر رو به برنامه بدین  نه از این مسففیر برو در نددین م رد به من شفت من تا سففی تر میزنم بود دیدم یبه  بگید  ه تا بته مسفف

یادت مییم و پ رهت ت  تراهیک ایسفتاد من هم با اسفتفادت از این سفیستم شفتم از ایدجا برو و اون شفت  ه تراهیکه من هم شفتم

 لا به  ضد حال زدم و مجب ر  د از اون خیابان هایا  ه من میگم برت. ایدط ری میبیدید  ه خیلا راحت با پ ل   تر مییه 

استفادت  ردم  ه خیلا راضا  maps.meاز تا سفا اسفتفادت  رد و ا در  د تا سفا رو ت  فیه ن یکدم. من خ دم از برنامه 

 یر هست بییتر  25-27 ا ب د. اشر هم از  یزیالی با تا سفا خ استین برید هتد هیلت ن قی ت  ب دم و  ارای  هم بسفیار عا

 ندید.



 



 



 

 

یه خیابان نا هسففت  ه پر از رسففت ران هسففت را به  ه یه غذایا اونجا بخ رید و ا قی ت  .Tunali Cad دار خیایان 

  یه ای ما ارزت.ها  ن یه ذرت زیاد هست  و ا به یکبار امت ان  ردن غذای تر



 

 

 هتل هیلتون 2-3-1

خ ب ما به سالمت و در   ال خ   ا ا و سر خ  ا رسیدم به هتد هیلت ن تص یر پایین. در بدو ورود یه ذرت  ل غ ب د و 

ما هکر  ردیم  ه االن ما باید ب  نیم تا ن بت  ن بیفففه  ه خدا رو  فففکر به  ن شفت  ه اتاک  ففف ا آمادت هسفففت و میت نید 

Check in ا بته این رو هم بگم هتد هیلت ن نسفففبیدت به سففففارت  یففف رم ن  1ما هم رهتیم اتاک خ دم ن در  بقه   دید

هسففت . و ا اتاک من در خال  رهت یودا رو به خیابان ب د. مهم نیسففت  دوم  بقه با ففه ن ن ت اما اتاک های اسففتاندارد 

 اال بهت ن اتاک بدت. بیه به یکدیگر هستدد. و ا اشر میت نید به  بگید ملالً  بقات ب

 Upper Mainهست در  بقه باال  Main Levelزمانا  ه  ف ا وارد هیلت ن مییفید در البا هستین  ه به عد ان 



 

Level  قرار دارت  ه رسفت ران سفا ن غذاخ ری  استخر وFitness Club  در اونجا قرار دارت ا بته اشر   ا  اری دا تین  ه

پریدتر ب د میت نید برید در اتاک بیزیدس سدتر و استفادت  دید من نددین بار این  ار رو انجام دادم و نیاز به اسفتفادت از  امای تر و 

 در   ال ادب با من برخ رد  ردن و هیچ میکلا نب د.



 

 



 

دوسففتان سففوا  دید یخچال داخد اتاک رو خا ا  دید و سففوا  دید تا اونجا  ه مییففه از هتد نیزی نخرید و یا اسففتفادت 

 یر برام ت  م  د در   رتا  ه ه  ن آب در خیابان از روزنامه هرو ا بخرید  0.5دتمن خ دم یه آب مودنا از هتد شرهتم نکدی

 یر خ اهد ب د . دوسفتان عزیز با خ دت ن نه ات  و نه سفی ار بیارید ایدجا داخد اتاک ها ه ه نیز هست تدها نیزی  ه من  05/7

 ت ن بیارید ن ن ایدجا هقط دماایا ح ام دارت و زیاد به  ارت ن ن یاد.ت  یه میکدم بیارید دماایا با خ د

بود از ت  ید شرهتن اتاک من یه اسففتراحتا  ردم و  ففروو به قدم زدن در خیابان ها  ردم تا برسففم میدان  یزیالی ا بته 

 هد  ا لا پیدا  ردن مطک د تر ب د.

که از هر دوم تا ت نستن  وبه زدن و ت  ت ام مرا ز خرید هم های مطرح ه ه نیز هسفت نه یکا بلمن داخد خیاب ن برند

هستن ه چدین ت ایم قی ت ها  ن یکا هست به   ر ملال یه ردس در یک هرو گات در ت اما  وک به یک قی ت هست  

 و ا الً نگران نبا ید. از  جا میخرید.

 یر در  20.5بخ رید  ه قی ت  برای دونفر ه ه نیز تک ید و ه ل  Popeyesدوسفتان برای  رهه ر یا میت نید غذا از 

 میاد  ه ه ه نیز دارت.

 2115-اکتبر 6 با دکتر اونگان Medicalآزمایشات پزشکی  2-4

قاضففا عل ان پا ا س ار بیید و به  Egoبرای رهتن به مطک د تر دوسفتان عزیز ت ره  دن از میدان  یزیالی با ات ب س 

 دت بیید.راحتا رل ی مطک پیا

 

 مدارک مدیکال:

ر اب   - ارت وا سففیداسففی ن  ارت زرد  –پریدت تایید وقت د تر  –پریدت نامه دومتنامه دع ت به مصففاحبه   –شذرنامه 

 انگلیسا آزمای  آنتا بادی

ید. بهتر  عیدک رو با خ دت ن ه رات دا فته با ید یا دارویا مصر  میکدید با خ دت ن ه رات دا ته با داشر هم عیدک دارید



 

 بگ یید.  داقت رو رعایت  دید و ا قرار هم نیست دیگه ه ه نیز رو

ابتدا بگم  ه دوستان عزیز دعا  ددد  ه خان م د تر اونگان با ه. ن ن انسان مدطقا ترت هست  من روزی  ه رهتم ر اب 

 مدیکال رو بگیرم مردت اونجا ب د  ه ا الً اعصاب درست و درمانا ندا ت.

 بد پس از  ر   ب انه  امد به ه رات ه سرم راها مدیکال  دیم  با تص یری  ه برات ن  8:25 من  فبد سفاعت

دقیقه هم نیه ما رسیدیم اونجا نددین تن از دوستان ب دن  ه من هیچ  دوم رو ن ییداختم. بدابراین  5شذا فتم اشر برید  اید 

 مدتقر م ندیم تا ن بتم بیه.

زمانا  ه در آسانس ر رو باز میکدید رو به  2استفادت از آسانس ر س ت راست برید به  بقه زمانا  ه وارد سفاخت ان  دید با 

تا در میبیدید   ا ابتدا وارد در س ت راست مییید  ه یه اتاک دارت و ه ه دوستان  2دی ار هسفتین  ه به سف ت راست بچرخید 

و  ففروو به خ ندن اساما بر اساس قرار شرهتن  ایرانا و ترک نیفسفتن و مدتقر هسفتن  ه ن بتیفف ن بیففه.مدیففا د تر میاد

پاسفا رت ها میکده سوا  دید زمانا  ه میرید داخد پاسا رتت ن رو به ن بت قراربدین روی میز مدیا. مدیا هم به ن بت اسم 

امبر ن  ف ا رو میخ نه و  ف ا میرید اونجا مییفیدید از  ف ا برشه  ارت وا سففیداسففی ن به ه رات پاسا رت و نامه دوم  ه  یس

داخل  هسفففت رو میگیرت ا بتفه میت نیفد در ه  ن   قفه ای  فه پفاسفففا رت رو برای ن بفت قرار میدین این مدارک رو هم 

بزاریدتت  یه میکدم ه ه مدارک رو بزارید اونجا . زمانا  ه اسم   ا رو خ ند تک تک وارد اتاک مییید و میییدید روی  دد ا 

 ه او ین بارت ن ایدجا اومدید برای آزماییات مدیکال؟. نامه ای  ه به  ت  ید دادین از  ف ا عکس میددازت واز  ف ا میارسه 

رو به ه رات پاسففا رت به  فف ا ت  ید میدت. از ایدجا به بود  فف ا از این اتاک میایید بیرون و میرید به اتاک سفف ت ناا در زمان 

میفرسففته پایین برای انجام عکس قفسففه سففیده و  ورود. این قسفف ت م کده برای ه ه اهراد یکسففان نبا ففه ن ن یک عدت رو

آزمای  خ ن یک عدت رو هم میگه بیان داخد مطک ا ففلا د تر پس اشر هر ر ر  ففد نگران نبا ففید ن ن یک عدت رو بود از 

 ایدکه د تر موایده  رد میگه برید  ارت ن رو انجام بدین آزماییات رو بدین پس رای استرس ندارت.

 



 

 دالر آمریکاست  ه ن ییه بجا   یر تر یه داد.277برای هر نفر  هزیده ا لا موایدات

 دالر هست برای هر نفر. 87سن آبله هزیده وا 

تا  2تا آزمای  آنتا بادی و  2دوسففتان سففوا  دید برای آزماییففات و عکس قفسففه سففیده  یر بدین بجای دالر من برای 

ه من شفت دالر یا  یر  ه من باها  تر ا   بت  ردت ب دم  ه ب ت ام  دد یر  221تا عکس قفسفه سفیده  2آزمای  خ ن و 

 به خا ر ه ین شفت  یر یا دالر   ا هم سوا  دید  ه  یر بدین. تا بته واقواً هم ترک هستم هکر میکرد  ه تر م

ومد داخد ابرای من یه این   رت ب د  ه ابتدا د تر موایده  رد و ساس شفت برید آزماییات رو انجام بدین زمانا  ه د تر 

ا العات رو پرسفید اهسردشا نداری و یه سری از این نیز ها  ه ت  ایران هم میارسن بود هم شفت برو رو تخت بخ اب بود از 

موایده  باس پ  یدم اومدم بیرون و مدیا اومد شفت  ه به ه رات این مدارک و نسخه برید  بقه س م آزماییات رو انجام بدین 

 ه ما هم این  ارو انجام دادیم  الً زمان زیادی نگرهت این  ارها تدها نیستن ت  مطک د تر زمان زیادی باال و برشردین مجدداً

از ما شرهت. اید  هرام    ردم در زمانا  ه مدتقر موایده هسففتین و ن بت  فف ا هرا برسففه مدیففا د تر  فف ا رو به داخد اتاقا 

ده و ساس به   ا میگه  ه این دست  باس  ه مخص م موایده هست رو میبرت در بدو ورود قد و وزن   ا رو اندازت شیری میک

با  یدد برای آقای ن به این   رت هست  ه ت ایم  باس ها به ه رات  ف  رو در میآورید  باس زیر باید به تن با ه و هقط زیر 

 تر میا  ین و مدتقر مییید  ه دپیراهدا رو در میاورید. و ه چدین  ف  ها  ه یه  ف  ا کا از این ح  ما ها بهت ن میدن 

 بیاد.

بود از انجام آزماییفات  ف ا مجدداً بازشیفت ما  دید به مطک د تر و یه سفری  ار ها رو انجام میدت و به   ا میگه برید 

بزنه.  بیایید. تا اشر نیاز ب د بهت ن وا سن 5:97هردا بیایید اشر آزمای  آنتا بادی دادت با فید به  ف ا میگه  ه ساعت  9سفاعت 

  ه خدا رو  کر به ما نزد.

 بود هم ما رهتیم مجدد پا شیت و شذار و خرید و خ ردن غذاهای تر یه ای رات ن خا ا.

سوا  دید در ت اما مراحد مدیکال دقت دا ته با ید  ه میکلا پی  نیاد من خ دم  اهد ب دم دوستا ابتدا موایده  د و 

مانا  ه برشیت باال در مطک از پایین ت اس شرهتن و اعالم  ردن  ه مجددًا ساس رهت برای آزمای  و عکس قفسه سیده و ز

 بگید بیاد برای عکس قفسه سیده ملد ایدکه میکلا دا ته.

من در مطک د تر ب دم اونجا به من شفت  ه هیچ میکلا نیست و   ا نیاز به وا سن ندارید  20:97ساعت  2725-ا تبر 0

به من ت  ید داد  ه برات ن ن  نیفف  ایدجا قرار میدم یکا از ایدها برشه خال ففه  CDتا 2و بر   اغذ  2تا پا ت به ه رات  2

وا سفیداسفی ن هسفت و دیگری برشه اسفت  ه یک سری ا العات ن  ته و ه چدین تاریخ انقسای مدیکال هم رو  ن  ته 

  دت.سوا  دید در حفظ این برشه ها    ا با ید.

ز  ر  سففارت یه ای ید اومدت ب د  ه ن  ته ب د این مدارک رو با خ دت بیار  ه خدا رو برای من ا 2725ا تبر  1در تاریخ 

 فکر نیز زیادی نب د و ا الً  الً هیچا نب د هقط تدها نکت  این ب د  ه شفته ب د مدارک اورریدال رو ه راهت ن بیارید. برای 



 

های  2721دیگه این اورریدال و برای خ دم هست برای  دیدن دسفت را و د میت نید به پی ست ه ین سفرنامه مراروه  دید  ه

 عزیز.

دارت  میففکد سففاز مییففه و احت ال ت ناشر عیدک و یا بی اری دارید سففوا  دید به  بگید ن ن اشر نیزی ببیده برای خ د

 .  نید نآزماییات رو مجدداً بگیرتتا بته نگفتم  ه ه ه نیز رو بگید یه نیزهایا بگید  ه از امریکا رهتن 

دوسفتان عزیز ببدید  با مدار ا میزارم به   ا اعالم مییه  ه تاریخ انقسای مدیکال نقدر است. اشر ویزای   ا تا زمان 

اتقسفای ویزا آمادت نبا فه و از این زمان بگذرت و یا زمانت ن  م با ه   ا باید مدیکال رو ت دید  دید ا بته برای ا خا ا زمان 

خ اسفتن و میت نن سفریع برن میکلا نیست و ا برای دوستانا  ه تاریخ  ت ام  دت و بود از  م دارن د بخ ات اسفت و اشر ن

این تفاریخ ویزا دریفاهفت  ردن بفایفد مجفدداً مراحفد مفدیکفال  ه در باال شفته  فففدت رو انجام بدن یودا باید حتا برشه زرد 

 زرد وا سیداسی ن رو هم د تر پی  خ د  نگهوا سفیداسفی ن رو مجدداً تهیه  دن.و این یودا هزیده اضفاها ن ن حتا برشه 

 میدارت. بدابراین   ا باید مجدداً وقت بگیرین و  الً باید مراحد مدیکال رو انجام بدین.

 ه  ا ت   ا نسبیدت  دت÷ن  نه  ارت وا سفیداسی ن به ه رات برشه هزیده و ن و آزماییات به ه رات برشه ای  ه بر روی 

رو رو  درج  ردت. ه چدین  ارت ویزیت آزماییگات  ه  بقه س م ه  ن مطک د تر هست اشر  تاریخ انقسفا  مراحد پز فکا

  سا آدرس رو ندا ت میت نه از این استفادت  ده.

 

 ریز هزیده عکس قفسه سیده به ه رات آزمای  خ ن



 

 

 ها ت ر آزمای  خ ن برای تست آنتا بادی آبله مرغان

 



 

 برشه وا سیداسی ن و ه  ن برشه  ه مدگده  دت به پا ت رو قرار دادم.تا برشه هست  ه  9از ایدجا به بود 



 



 

 

 



 

 روزهای منتهی به مصاحبه گشتو گذار در آنکارا 2-5

من ایدجا ن  نه بلیط ات ب س و مترو رو برات ن قرار دادم  ه  سفففا نگه سففففرنام  ناقص ب د. ه چدین مسفففیر ها و ندد 

 بت نید  ذت بییتر ببرید و سر در شم نید. خیابان م رد عالقه رو برات ن قرار دادم  ه

 

مییله  اری و  سفر من به د ید دابتدا بگم حت اً اشر زیاد آنکارا ب دین سفوا  دید  ه یه سفر یک روزت به ق نیه دا ته با ید

نا در ق نیه ر مزار م النید  ه بر س دهای انجام  دتریزی  تات ب د و با ت ام برنامهب دم خیلا ایدکه باید  دبه حت اً در تهران ما

حاضر  م.   ا میت نید از ایستگات قطار برید اونجا با بلیط رهت و برشیت  ه واقوًا هکر میکدم ارز   رو دا ته با ه.  بد زود 

 فا  دیدترای من رو هم خا ا  دید  و ه چدین دوسففتان سوا بگیرید و آخرین بلیط برشیفت  ه بت نید رقص سف ا رو هم ت ا

  دید بلیط رهت و برشیت رو با هم بگیرید.

ب ل میکدن وبوسفا یه نفر داخد نیففسته و پ ل از   ا میگیرت و بلیط به   ا ت  ید بوسفا ات ب س ها هقط  ارت بلیط ق

 میدتترا ک ب د   بیه  اشرد   هر ب د.

تا خیابان خ ب در  دار خ تهران  2ن یفدونم از  جا  فففروو  دم پس بهتر از ه ین اول از  دار هتد هیلت ن  فففروو  دیم 

ست داخد این خیابان ها میت نید غذای خ ب مید  دید و خیلا را ک ه .Bestekar Cdو  .Tnus Cdهست  ه به اساما 

هسففت ه چدین ادامه این خیابان از سفف ت میدان  یزیالی از این غذاهای خیابانا پیادت مییففه را به یه وعدت غذایا رو اونجا 

اونجا با ید  ه یه شیت   0:97امت ان  دید و پر از دسفت هرو  هسفت  ا بته باید  ف ا ت  این خیابان  ک برید حدود ساعت 

 شذاری دا ته با ید و بت نبد از غذاها  استفادت  دید. من عکس این خیابان ها رو برات ن قرار دادم امیدوارم  ه   کت ن  ده.

های مطرح  ففوبه دارن میت نم بهت ن بگم  ه در خیابان تهران هسففتین ا لر برنده یدط ر  ه به سفف ت  یزیالی میرید و 

LC Wikiki Mango Spenser   هرو فگات های   ازم آراییفا و بهدا تا و نددین هرو گات دیگهد   ا ه یدط ر قدم

های مورو  دیگری هم هست ه  ن هایا ها و برندتا میدان  یزیالی در ایدجا مارک زنان بیایین تا برسفید به خیابان آتات رک

ا یارید از بس  ه هرو ففگات هست. در میدان  یزیالی یه و نددین تای دیگه خال فه  م ن  Mavi ه باال شفتم به انسف ام 



 

پاساژ بزر  هست داخد اون هم میت نید ه ین برند ها رو ببدید ا بته نددین هرو گات ورز ا هم هست  ه   ازم تیم هدر باغچه 

هم هست میت نید  Popeyes. بیفیکتا  رو دارت میفرو ه  الً پاساژ با حا ا نب د. و ا  دار ورودی  رست ران ب رشر  ید  و 

راحت غذا ن   ران  دید. عکسف  رو برات ن قرار دادم. این رو هم بگم تدها رایا  ه واقواً من از هرو ففگات ها  خ  م اومد 

 آنکا مال ب د. ن ن حد اقد برای پ  ا  ه میدادی سرت   الت ن ا رهت.

 در ایدجا به بود میرسیم به هرو گات های بزر  

 ANKAmallآنکا مال  2-5-1

رای رهتن به آنکامال ابتدا عکس آنکامال رو ببدید   ا میت نید بیایید میدان  یزیالی و با استفادت از مترو میت نید. نهارمین ب

 ایستگات پیادت بیید و وقتا از میترو بیرون بیایید آنکا مال رل ی روی   است خ   بگذرت. ه اندد تصاویر.

پیادت  دت.من در ایدجا برات ن میخصات ایستگات ها رو نیز شذا تم  Akkopruبا استفادت از خط ط قرمز مترو در ایستگات 

 New فه بفدونیفد به نه  ففف رت مییفففه رهت. در آنکا مال  ففف ا میت نید ه ه برند ها رو براسفففاس آخرین ارداس یودا 

Collection   ببدیفد و هرنیزی  فه میخ اهیفد بخریدو من خ دم یه  فNike نکردنا خریدم.  اورریدال رو به قی ت باور

 ه دیدم هقط در ایدجا ب د بقیه هرو گات ها ه ه را  وبه دارند و از این بابت ا اًل نگران  ZARAه چدین تدها  فوبه ای از 

 نبا ید.

 

   ا باید با استفادت از مترو برید ه  ن ایستگاها  ه شفتم بلیط مترو ها ایدط ریه



 

 

 این هم مسیر های مترو آنکارا هست .



 

 

 س به ه  ن دوتا خط ت ره  دید.÷بته این  ه شذا تن ت  خیا ی ن سیستم ح د و نقد واقواً داغ ن ب د ا 

 

 متر از س ت راست این مجت ع میت نید وارد بیید. 977-277زمانا  ه   ا از مترو بیرون بیایید در قیقاً با ها له 

2-5-2 Nata Vega 
 5تا  2این هسففت  ه برای  Outletهسففتدد مدق ر از  outletس هم در این مر ز ابتدا بگم  ه راح  یه ذرت دور و اردا

دیدن  دید خیلا نیز های را با دارت. برای  IKEAهصد پی  هست  من  الً خ  م نی مد و ا حت اً ت  یه میکدم از پاساژ 

اونجا  Mamakبیید برید به س ت م له  927و  997سف ار ات ب س های  Ziya Gokaipرهتن  ف ا باید از ابتدای خیابان 



 

 Nata Vegaبارسید بهت ن میگن  ه  جاست ا بته زمانا  ه   ا پاساژ ها رو دید میت نید از ات ب س پیادت بیید. تصاویری از 

در پایین م ر د اسففت. دوسففتان سففوا  دید برای ایدکه آب و ه ات ن تیییر  ده یه سففری به آ  اری م ناتاوشا بزنید خیلا باحال 

ر این دنید از خرید حدود یک ساعتا هارک بیید و ببدید  ه نگ نه دارن ایدها به این راحتا پ ل در میارن. نیست و ا خ به میت 

عکس نقیفه مترو آنکارا را مالحقه میکدید .  سفانا  ه ت اید دارن برن ناتاوشا میت نن برن ایسففتگات آخر دیکی  ی پیادت  ن 

  229تسفرنامه م   دساس با ات ب س برن ناتاوشا

 هست  ت  یه میکدم ببدید خا ا از  طف نیست. -2س ها از آ  اری م در  بقه عک



 



 

 

 نیز استفادت  دید. 927ه چدین میت نید از ات ب س 

 این تص یر را  ایدجا نیست و ا دوستان ببخیید این هم مر ز خرید میدان  یزیالی هست .

 



 

 به این   رت هست  این هم بلیط های ات ب سا  ه شفتم میت نید استفادت  دید

 

2-5-3 Ankara Forum Outlet 
این هرو فگات هم رای خیلا دوری هسفت و  ف ا باید با استفادت از ات ب س برید به اونجا به این   رت  ه   ا از خیابان 

 میت نید برید به هروم. 219میرو یت س ار ات ب س بیید با خط 



 

 

 Cepa Outletمرکز خرید  2-5-4

خیابان بزرشا هست به   رت بل ار ماندد هست در ابتدای خیابان یک آبد ا میاهدت مییه  از  یزیالی به سف ت سفارت یه

 .Cepa Outletدقیقه ما رسیم به  27اسکییهیر مییین بود از  Eskisehirاونجا س ار ات ب س 

نید ک هم میت دوسفففتان عزیز دیدن مقبرت آتات رک خا ا از  طف نیسفففت حت اً برید مزرعه آتات رک و ه چدین قلوه آتات ر

برید. ایدها راهای بسیار دیدنا هستن  ه میت نید استفادت  دید به  ر ا  ه زمان  اها دا ته با یدتمن د م میس زت ن ن واقوًا 

 زمانم  م ب د و ا شذا تم ان  ااهلل ویزا  ه خ استم بگیرم برم بگردم .

 ا ففتهدای مهم  ه هرام    ردت ب دم این ب د  ه اشر با خ دت ن دالر بردین و خ اسففتین  ه اونجا نقد  دید ت ره یه نکته

ه در هروزشات نقد نکدید برید بیرون و ا را  میدان  یزیالی نقد  دید به  راها میگن دویز با ید  ه حت ا و حت اً نه در هتد و ن

Doviz  :تبه تر ا برابر اسفففت باDöviz bürosu)  برید اونجا و تیییر بدیند ا بته این رو بگم به نرخ تبدید ت ره دا فففته

یه میکدم اختال  نرخ تبدید تیییر  ردت و   تر  ففدت  ه من دارم سفففرنامه رو ته 2725با ففید ن ن  ا هفته اول و دوم ا تبر 

 پس دوستان به ایدکه ت ره دا ته با ن.

 مصاحبه 2-6

 مصاحبه شب 2-6-1

بود از نی ه  ک من  2 تم حتا  ک مصاحبه هم هکر میکدم ساعت این رو بگم  ه من ا الً از اول این پروسه استرس ندا

 خ ابیدم تدها استرسا  ه به من وارد  دت اونجایا ب د  ه در زمان مصاحبه دیدم حتا برشه سفید رو با خ د  نیاوردت.

ت ببرید ذپس سفوا  دید  فک با راحتا  امد تفری ت ن رو انجام بدین برید راهای دیدنا و یک غذای سبک مید  دید  



 

 بیرون برید و از آب و ه ا و امکانات  ذت ببرید.

 روز مصاحبه 2-6-2

بیدار  دم و بود از انجام دادن ام ر  خصا رهتم رست ران هتد هیلت ن به ه رات ه سر عزیزم و  روو  1من  فبد ساعت 

ساز  رس دا تم پس س خت به خ ردن یه  فب انه خیلا پروپی  ن  ردم تا اونجا دل ضفوفه نیفمتایدجا رو بگم  ه یه ذرت اسففت

بدنم یه ذرت بییفتر  فد  و ا در  د راحت ب دم.  فب انه رو خ ردم و آمادت  ففدم  ه برم سفففارت با ه سر ران اومدیم پایین 

 یر رهتم  27رل ی هتد هیلت ن تا سفا ب د   ا میت نید پیادت هم برید و ا من ت ایلا ندا تم  ه پیادت برم بدابراین با پرداخت 

 یر بردا ففتد خال ه ترک ها یه  27 یر  ه باز ترک ها با مورهتا  ردت و  8.99شفتم تا سفا متر شفتم بزنه  ه  فد  ا بته من

ذرت خ د فد  ت  این سففر خ ب نیف ن ندادن.خال ه خیاب ن به ایدص رت هست  ه داخد خیابان  ه وارد مییید میرسید به یه 

 سه راها اونجا در ورودی هست .

بگم  ه سففوا  دید هیچا نبرید م باید  یف و ...... هر نیزی دا ففته با ففید میگرن و ارازت ورود ن یدن  قبد از ادامه اید 

 پس سوا  دید هقط مدارک رو به ه رات این  یف های پاپک   ه م ر د هست ببرید داخد و دردسر برای خ دت ن ایجاد نکدید.

تپلیس دیال ات سفارت ت  ایران هم داریم آهیسر ترک در رل ی در ورودی دوسفتان بر اساس ساعت ت   ف ما ایستن  ه

میگه ملالً سفاعت هالن ت   ف با ه. بود به روی زمین دقت  دید یه خط قرمز هست  ه نباید از اون  رل ی سففارت هسفتن 

عب ر  دید در واقع ه ه پیفت این خط ت   فف ما ایستین و یک نفر ترک تبار رل ی در ایستادت  ه هر نفر رو میگه بیا رل  و 

با ید با هم میگه بیایید و میارسه ازت ن وقت دارید   ا ایدجا باید نامه دوم و بازرسا بدنا میکده به این   رت  ه اشر خان ادت 

پاسا رت رو بدین. اید  بگم  ه این  خص بازرسا بدنا میکده برای خان م ها خ به  ه حتا  یف هم ندا ته با ن این  خص 

 ه به   رت پ در هست وارد نکدید.وقتا آقای ن رو بازرسفا بدنا میکده با  اغذ روی مدارک  ف ا میکیه  ه یه م قع م ادی 

وارد  دین یکدفر دیگه میگردت به دنبال اسم   ا به   ا شفته مییه  ه در س ت نپ در داخد  ف قرار بگیرید  ه بت نید وارد 

 بیید.

وج درب ور د دارت در س ت نپ در ورود به سفارت و در س ت راست در خر 2در رل ی   ا مرحله بود بازرسا ا لا است 

از سففارت هسفتد به این  ف رت  ه ب ک زدت مییفه و در باز مییه و هر  یس میت نه وارد بیه من و ه سر عزیزم با هم وارد 

نفرت رل ی من ب دن. زمانا  ه وارد مییید بازرسا ا لا آغاز مییهد برای خان ما  2 فدیم ا بته یک  یس تک نفرت و یه  یس 

روسری رو بزنن باال تا زیر شردن رو ببیدن. برای آقای ن و خان م ها اعالم مییه  ه  ه م جبه هسفتن بهیف ن اعالم مییه  ه 

  ربدد حلقه  یف و هرنیزی  ه دارن رو برین داخد سبد و بزارن داخد دستگات ایکس ری بود هم   ا از دستگات عب ر میکدید. 

 یگن و من با احتراما ندیدم.احت ال دارت  ه به   ا بگن  فیات ن  در بیارید. و ا با احترام اید  م

درب ور د دارت در س ت راستا درب خروج  2پس از عب ر از این مرحله  ف ا در واقع دارید وارد سفارت مییید رل ی   ا 

 هست و   ا باید از در س ت نپ وارد حیاط بیید.



 

ا است  ه برای اهرادی زمانا  ه وارد حیاط مییفید  ف ا با دو خط م ارهه خ اهید  ففد به این   رت  ه دست نپ  ف

هسفت  ه ویزای غیر مهاررتا دارن و باید اونجا ن بتگیری انجام بیه   ا به اونها ت ره نکدید از س ت راست اشر  ف ب د  ه 

بایسفتید و اشر هم  ه  فف نب د از س ت راست برید رل  تا برسید به درب ا لا  ه وارد سا ن سفارت مییه به این   رت  ه 

 است  ه هارسا   بت میکده.یه خان ما اونج

 به سالن اصلی رودو 2-6-3

و یه بسم اهلل ا رح ن ا رحیم  ه ه ه نیز از حسرت دوست است. وارد  "ا ها به امید ت "وارد سفا ن ا لا سفارت میییم 

 ه مییید یه خان م با زبان هارسا با   ا   بت میکده از   ا نامه و ه چدین پاسا رت تبه ق ل آنکارایا ها پاساپ رت  ت  ید 

عکس من رو ایرادی نگرهت و ا عکس ه سرم ن ن  :برای من ها رو هم نک میکدهبه  ف ا عکس ه چدین عکسمیگیرت و 

ها پیدا با فففه من هم  ه قبالً هکر ففف   ردت ب دم ت  آنکارا یه عکس انداخته شفت ن یت نم قب ل  دم و باید ش  با حجاب ب د 

 . اون هم از من پرسید مصاحبه هارسا یا انگلیسا من هم شفتم  یر  د 27ب دم و اون  دادم و میکلا پی  نی مدتقی ت عکس 

 هارسا و بود به   ارت به ما داد دقیقاً ملد  کد پایینتاین   ارت خ دم هست .

 

یک سفا دا هسفت  ه   ا هیچ دسترسا به آهیسر ندارین و آهیسر با   ا از  ریا میکرهن و اسایکر   بت اید  بگم  ه 

 ی ما سا م ب د.میکده  ه خدا رو  کر برا

ت اما دوستان رو به دی ار مییدن  ه روی دی ار   ارت اعالم مییه و هر بار هم یه دید  میکده و یک   ارت اعالم مییه 

تا دستگات هست  ه میت نید از   اها بگیرید و در ه  ن قس ت  دار دستگات  2اشر رو به دی ار به ایسفتید در  ر  نپ  ف ا 

بچه ها قرار دارت حتا بچه ها بازی و  فففیطدت میکردن و هیچ  س نیزی بهیففف ن نگفت حتا وسفففاید اسفففباب بازی برای 

دع ا  ن  د و شریه میکردن بچه ها و ا  سا نیزی نگفت. در رل ی   ا هم یکسری روزنامه و مجله قرار دارت برای خ ندن 

میکده قرار دارت و ایدکه  فف ا هیچ ا العا از  ه من نخ ندم.یه دسففتگات آبسففرد  ن هم دقیقاً زیر ه ین  ه  فف ارت هارو اعالم 

 پیت سرت ن ندارید و   ارت ها اعالم مییه و میرن  ارا  ن رو انجام میدن.



 

ابتدا زمانا  ه وارد  فدین و  ف ارت دریاهت  ردین از   ا پرسیدت مییه مصاحبه به نه   رت با ه هارساد انگلیسا و یا 

رت ای رو  ن  ففته و ن  ففته  ه مصاحبه   ا به تر ی . من خ دم هارسفا رو انتخاب  ردم و به  ف ا یه ن بت میدت  ه  فف ا

هارسا استتاین رو خدمت دوستان عزیز بگم  ه ا اًل   ارت ها به ن بت نیست پس سوا نکدید برا  قان ن ونق ا ریاضا و 

 مدطقا پیدا  دید پس به راحتا مدتقر با ید تا ن بت   ا برسه.

 مراحل انجام مصاحبه در سفارت 2-6-4

  ب دم   ا میرید اونجا و مدارک خ استه  دت رو ازت ن 8تمن باره مرحله اول: زمانا  ه اسم   ا رو خ ند به یک باره ای 

 نییدید تا دوبارت   ارت   ا رو اعالم  دهمیگیرن به ه رات ا د مدارک مجدداً   ا میآیید ما

به توداد  آمریکا $997دالر هسففت  ه ن و رسففید رو من برای  فف ا ایدجا قرار دادم هر نفر  997مرحله دوم: پرداخت هزیده 

هراد به اسم هرد برندت یک رسید  ادر مییه  ه باید اونجا به   ا رسید به   ا ت  ید بدن امد اشر نداد نگران نبا ید ن ن در ا

  اومدم نیستم و 9انتهای پروسفه به   ا رسید ت  ید خ اهد  د برای من بهاین   رت ب د  ه زماین  ه پرداخت  ردم تباره 

 پس رای نگرانا نیست.در زمان مصاحبه بهم ت  ید دادن 

 



 

مرحله سف م: این قسف ت میت نه متفاوت یودا احت ال دارت  ه مرحله سفف م و نهارم یکا با ففه پس زیاد وس اس به خرج 

 ندین.

بود از ایدکه  ف ا هزیده رو پرداخت  ردین میان میییدید تا مجدداً   ارت   ا اعالم بیه برای انگیت نگاری و   ا میرید 

انگیت س ت راست و در  2انگیت س ت نپ و ساس  2انگیفت نگاری به این  ف رت هست  ه ابتدا  برای انگیفت نگاری.

 تا انگیت  صت دست   ا ه زمان. بود   ا مجدداً میدییدید تا مدتقر مصاحبه با ید. 2انتها 

سر ض ن خ   مرحله نهارم: این مرحله آخرین مرحله  ار اداری   ا در سفارت هست  ه با قسم خ ردن  روو مییه آهی

آمد ش یا به   ا به   ا اعالم میکده  ه دست راست رو باال شرهته و آیا قسم میخ رید  ه در ت ایم هرم ها و افهاراتت ن راست 

شفته و  فداقت دا فته اید.  ف ا هم باید بگ یید بله قسم میخ رم و از اونجا به بود مصاحبه آغاز مییه. حاال برای دوستانا  ه 

و میخ ان این تیییرات اعالم بیفففه میت نن اعالم  دن قبد از قسفففم بگید  ه من نددین تیییر دارم اون هم  تیییرایت دا فففتن

 میید ت و بود به   ا میگه حاال حاضر هستین قسم بخ رید.

 برای خ د من به این   رت ب د:

رم به  خصه مراحد س م و نها ا بته این نکته رو بگم قبد از این م ضف و ما در حال انگیفت نگاری ب دیم یودا برای من

 ه زمان ب د در یک باره و من دیگه اون مرحله رو ایدجا نیاوردم.

 و همسرجان من آفیسر

 سالم سالم

 ندد تیییر در هرم دارم آیا حاضرید قسم بخ رید؟

 بفرماییدتمیی ل  ار با  امای تر 

من و ه سففرم هردو ه ک  یسففانس هسففتیم و ا ن ن  -2

 اعالم نکردیم. مدارک آمادت نیست

 پاسا رت ه سرم زمان   م ب د تو یض  ردیم. -2

 من  یلم و  ر ت   تیییر دادم. -9

 بود از شفتن ایدهاد شفت نیز مه ا نیست.

 آیا حاضر هستین قسم یاد  دید ته  ن نیزی  ه باال شفتم 
 من و ه سر ران: بله قسم میخ ریم

یت ن ا ر قب  آقا با  فف ا  روو میکدم؟ ض ن تبریک به   ا بخ

 در التاری

 بفرمایید

 ه ک  یسانس مدر ت ن نیه:

 اسم  ر ت رو شفتم  جا  ار میکدید؟

 س ت رو شفتم نه س تا دارید؟



 

 تاریخ ا تیال به  ار رو شفتم از نه زمانا ایدجا میی ل هستین؟

 اسم  ر ت قبلا رو شفتم قبالً  جا  ار میکردین؟

 م  ر ت قبلااس قبد از اون  جا  ار میکردین؟

 خیر س ت قبلیم رو شفتم. ه ین س تا  ه دا تین؟

 ارت  یگان خدمتا  سربازی  جا ب دی؟ نه قس تا ب دی؟

رو  APه سرم: ه ک  یسانستنی م اهتاد به برشه   رتا  خان م   ا مدر ت ن نیهتس  ال از ه سرم ؟

  اخیه 

 ه سرم: بله   ا  اغد هستین؟ از ه سرم

 ه سرم: اسم  ر ت  ه سرم جا  ار میکدید؟

 ه سرم: س ت  رو شفت  یلت ن اونجا نا هست؟ ه سرم: 

 ر اب خ دم رو دادم نرا داری میری امریکا؟

 خیر اونجا  سا رو داری؟

 هیست ن بری امریکا  جا میخ ای زندشا  دا؟

 به خا ر ایدکه مرتبط با  ید و ر تم هست  نرا؟

  بخدد خ ب درسته ارت مرتبطه

مات آیددت  9مدارک   ا  امد هست و هیچ میکلا نیست این هم مدارک اضاهه   ا به ه رات ا د مدارکد و ا تا  ر:آفیس 

 خ دم ن  مدتقر با ید. برشه رو داد به دست  ن و شفت به سالمت. AP ارهای اداری دارت ته  ن 

م  دا ففته با ید و اون رل  یه  اقچه هست نکته: دوسفتان عزیز حت اً بود از این اتفاک اشر حتا یکسفرب هم شرهتین آرا

مدارک رو ببرید اونجا و نک  دید  ه نیزی دستی ن ن  ندت با ه بوداً برای   ا میکد ساز بیه و یا شم  دید میدونم احت ال 

ریع سدارت ملد من ناراحت با فید و یا ملد دوستان خ   التا بته ما هم خ   ال میییم حاال نگات  ن!!!  سوا  دید  ه نک 

 مدارک انجام بدین و بود با خیال راحت از سفارت خارج بیید.

  



 

 این هم از برشه   رتا مورو 

 



 

 

 



 

 خروج از سفارت 2-7

. یادت ن در قسفف ت ورود به سفففارت ت ضففید دادم  ه بود از انجام  ارات ن از ه  ن دری  ه وارد  ففدین باید خروج  دید

  دیم.اال از ه  ن درهای خروجد خروج مانج ری وارد سفارت میییم ح

 ت ام مییه و حال   ا باید مدتقر با ید  دیگه این مراحد

 بازگشت به ایران 2-8

 22پا فدیم ا بته وسفاید رو ر ع  ردت ب دیم  ک قبل  ه  ن   ر  ه شفتم پرواز ما با ماهان ساعت  1ما  فبد سفاعت 

 Check Out بد ما  8 فبد ب د از ه  ن هرودشات. بود از  فر   فب انه برشیفتیم به اتاک تا آمادت بیفیم و بریم. ساعت 

دالر  رو پس دادن و خداحاهقا  ردیم. اومدیم رل ی  277 ردیم و به ما ه  ن را مقدار پ  ا  ه در بدو ورود ازم ن شرهته ب دت

 هیلت ن.

تا تا سفا ب دن  ه من به  شفتم  یزیالی با تا سی تر اون هم شفت او ا زمانا  ه ما دا تیم س ار  2در رل ی هیلت ن 

  اون رانددت به  شفت از یه رایا برو  ه دیر  بیه من هم نیزی %277ا بلدمتا بته آذری هستم مییفدیم ن ن یه ذرت تر 

نگفتم شفتم میفدونم نیکار  دم و ا هکر ن یکردم  ه این ه ه به مسفففاهر بخ ان اذیت  دن به هر حال نیزی نگفتم به ه رات 

ران من دیدم  ه ن  ففته  یزیالی و اون پیچید ت  خ ه سففر ران سفف ار  ففدیم اون هم تا سففی تر رو زد. وقتا اومد داخد خ ته

 2 ل غ به  شفتم نرا از اون س ت نرهتا شفت خیلا  ل غه و پیچ دارت و پ    بییتر مییه من دقت  ردم ت  ه ین تراهیک 

م ه یر برام انداخت من هم ناراحت و دا ففتم  م  م اعصففبانا مییففدم  ه ه سففر ران هرم دن  ه ایدجا ن  ففته  یزیالی من 

به  شفتم  ه از ایدجا برو شفت  فل غه و ن ییه به  شفتم برو من دارم پ  ی  میدم خدا  اهدت زمانا  ه از اونجا رهت حتا 

ما فین هم ت  خیاب ن نب دتآدم های نامرد و ..... هسفتن  و خیلا سریع رسیدیم به ایستگات ات ب س های بلک  ایر  ه اول با  27

ا ه  ن بر میگردیم هرودشات من برات ن ن و ات ب س و سفففاعت حر ت ها رو هم ایدجا قرار میدم به اونها اومدت ب دیم حاال هم ب

ه رات عکس بلیط رهت و برشیت ات ب س بلک  ایر هیچ نگران نبا ید بسیار ات ب س های خ با هست. و ا من میت نستم مسیر 

 ر به پای من حساب  رد. ی 22.95 یر بیام  ه این خدا نیداس  27هیلت ن تا  یزیالی رو با 

بود از شذ فت ندد دقیقه ات ب س زیبای بلک  اومد و دوسفتانا  ه اونجا ب دن س ار  دن به   ا میگه ایرانا   ا بگید بله 

پیادت میکده پس نگران  Internationalاون خ د  بار  ف ا رو ت  قس ت ایرانا ها میزارت ن ن   ارو رل ی در پرواز های 

 د آمدن به   ا یه ت  بار میدت و یه ت  هم به بار   ا میچسب نه. اما هد ز از   ا پ  ا ن یگیرت.نبا ید مجدداً مل

زمانا  ه سف ار  فدین بود از شذ ت مدت زمانا به یه ایستگات ا لا میرسه  ه اونجا یه ندد دقیقه ت قف دارت و یه آقایا 

 اون رانددت میاد س ار مییه و حر ت به س ی هرودشات آغاز مییه. باال میاد  ه پ ل ها رو میگیرت و به   ا قبض میدت و بود از

پیادت مییففید از ه  ن در وارد مییففید و میرید سففراغ  Internationalزمانا  ه به هرودشات میرسففه رل ی پرواز های 

 رو انجام بدین. TAX Free ارهات ن  ه میت نید  ارهای مرب ط به 



 

2-8-1 TAX Free 
  ابتدا باید حت اً از TAX Freeیدکه بت نید ها ت ر های  ه در زمان خریدتبرای  دور ها ت ر زمانا  ه وارد  فدین برای ا

بدت بود هم دقت  دید ایدها از نامردییفف ن ن یخ ان پ ل بدن پس  TAX Freeمیازت ای خرید  دید  ه بت نه به  فف ا ها ت ر 

تا از ها ت ر  9ون   ار  به رن  قرمز با ه برای من ا TAX Free  ا ت ره  دید  ه حت ا در زمان شرهتن بگید  ه ها ت ر 

 :TAX Freeها رو قب ل نکرد شفت ایدها  اا هست و ا د نیست پس ح است ن با ه. برشردیم به شرهتن 

نفر نیستن  ه   ا ها ت ر ها و میدین بهی ن دوستان ت ره  دید ایتدا باید این  ارو انجام  2رهته اونجا  B29  ا به باره 

یه وقت نرید  ارت پرواز بگیرید. بود به  ففف ا میگه بار رو باز  دید زماین  ه بارات ن رو باز  ردین اون میخ نه میگه ملال بدین 

اسم برن  میگه   ا نی ن میدن و بود او ا میکده حاال به   ا میگه برید  ارت پرواز بگیرید ت  این مرحله   ا میرید به ه رات 

می  نه این اهراد ن ایددت ش رک هسففتن   فف ا  ارت پرواز رو میگیرید و بارهات ن رو ت  ید میدن  بارات نتها ت ر ها پی  اون

 حال مجدداً به ه ین باره مراروه میکدید و ها ت ر های   ا رو مهر و امسا   دت ت  ید میگیرید.

ه به قس ت پیت م د ورود میرید  بود از این مرحله ن بت به نقد  ردن ها ت ر ها میرسفه یادت ن از  جا وارد  دت ب دین 

میرید اونجا به ه رات ها ت ر هایا  ه ش رک مهر  ردت میدین به   TAX Freeا بته تابل هایا قرار شرهته  ه رو  ن  ففته 

 و اون  ار هار و انجام میدت و ساس به   ا میگه  ه نه ارزی میخ اهید دالر ی رو  یر و   ا میگید ملال دالر اون هم مقدار  یر

 رو نسبت به دالر به   ا ت  ید میدت و   ا رسید رو امسا میزنید و ت ام.

ه ه رو با یک عد ان بگیرید و پاسفا رت نی ن  TAX Freeت ره  دید دوسفتان عزیز بهتر در زمان شرهتن ها ت ر های 

اما ها ت رهای تر هست ت بدین  ه میفکلا پی  نیاد ن ن اونط ری زمان  اریت ن بییفتر مییه  ه بدام ندد نفر با ه پس به

TAX Free .رو بدام یکدفر بگیرید 

رو شرهتین و هم  ارت پرواز دست   ا هست. حال به راحتا از شیت خروج  TAX Freeحال   ا هم پ  ت ن نقد  دت و 

 آنکارا تر یهعب ر  ردت  ه دقیقاً رایا  ه مهر ورود خ ردت داخد پاسفا رت یه مهر خروج میخ رت  دار   ه   ا از مرز ه ایا 

خروج  ردین میرید برای نک  ردن در این مرحله برای آقای ن   ربدد رو هم باز میکدن ت ره دا فته با ین. ا بته یه خ با  ه 

هیچا نخرید ن ن  Free Dutyدارت برای بان ان عزیز یه خان م پلیس قراردادن اون بازرسففا بدنا رو انجام میدتتدوسففتان از 

 یر  بود از انجام این ام ر و  8.5 یر در   رتا  ه ت   هر خریدت ب دم  22تم یه ن تال بخرم زدت ب د پ سفت میکده من میخ اسف

ب د و س ار بر پرواز ماهان به س ت  ی ر عزیز.به  29خروج  دید ا بته برای ما  29آمادت  فدن به  ف ا اعالم مییه  ه از شیت 

 عکس ها ت ره دا ته با ید.

 هصد س م.از حاال مدتقر هستیم و 



 

 



 

 فصل سوم 

 و سایت سفارت CEAC، کار با انتظار
 

برای اون دسفته از عزیزانا  ه یکسفرب  دن احت ال دارت  ه یه ای ید بیاد و بگه  ه ویزا  ادر  د و برن ت  ید بگیرن 

 احت ال هم دارت  ه این اتفاک نی هته. و ا دوستان باید خ د  ن به ش   با ن و در سایت سفارت بررسا  دن.

   ارت   ا رو ن ا  داسه. CEACخ ردت و هد ز  Apاین هصد پس این آغاز مییه به   ا 

پس اواین رایا تدها م د پیگیری سایت سفارت هست ت ضی ات به ه رات آدرس سایت سفارت رو ایدجا ذ ر میکدم. این 

رو متذ ر بیم  ه دوستان پس از مصاحبه تا مدت یک مات در سک ت  امد هست یودا نه خبری از سفارت مییه و نه خبری از 

و ا بود از یک مات میت نید به سفارت ای ید بزنید و ر یای  ارت ن بیید. و این  ار میت نه خ ب با ه من خ دم هم ندین  ف ا 

تمیدونم ه ه رو نک  دید قبد از پا  ردن Spamبار ای یلت ن نک  دید ه چدین  2تصففف ی ا دارم. و ا حت اً  ففف ا روزی 

 اهیاً ت  این مدت پاک نکدن و هر روز روزی دوبار نک  دن.رو زودی پاک میکدن  و ا حاال خ  Spamدوستان 

من برای خ دم یه ه چین هرما درسففت  ردم  فف ا هم میت نید یه ه چین نیزی درسففت  دید تا خ دت ن پروندت ت ن رو 

 بررسا  دید.

 ن  نه  یت ا سلی  ایدجا میزارم.

 هر نفر همراه فرد برنده  اسم و مشخصات 

Date of Update  ها له تا آپدیت بودی تا مصاحبهزمان Discerption CEAC سفارت CEAC سفارت 

-May-15 -146 89  هرستادن هرمDS-260   OK OK 

-Aug-15 -57 31 قرار شرهتن نامه دوم    OK 

-Sep-15 -26 3 ارسال مدارک ت سط پست    OK 

-Sep-15 -23 1 رسیدن بسته به سفارت آنکارا تر یه    OK 

-Sep-15 -22 2 ارسال ای ید به سفارت رهت تایید رسیدن بسته    OK 

-Sep-15 -20 18 پاسخ سفارت و تایید رهت رسیدن مدارک    OK 

-Oct-15 -2 2 دریاهت نامه دع ت به مصاحبه از  ر  سفارت    OK 

-Oct-15 0  وقت مصاحبه اعالم آغاز مراحد اداری    OK 

این هرم رو برای خ دم ت  ا سففد آمادت  ردت ب دم امیدوارم به درد دوسففتان عزیز بخ رت. میت نید تیییرات دوسففتان عزیز من 

  یس رو ت   وارد  دید. و روند بررسا  یست ن رو مالحقه  دید ت  .



 

ستفادت از ت زیر وارد بیید و با اایپس برای ایدکه  ف ا بت نید  یس خ دت ن رو در سفایت سففارت بررسفا  دید ابتدا به سف

 شزیده های م ر د بررسا  دید  ه به نه   رت هست.

http://turkey.usembassy.gov/iv_administrative_process_status.html 

Check Your Case Number: 

"IV Status Check" 

http://turkey.usembassy.gov/iv_status_check.html 

http://turkey.usembassy.gov/iv_status_check.html 

وارد  دید  0000در این قس ت در  ادر خا ستری رن   ه در تص یر میت نید ببدید   ارت  ی  نامبر رو بدون وارد ن  دن 

رو میزنه  2ن برای هرد برندت عدد میزنه و ه چدی ANKهوال بیه برای  یس   ا  CEACت ره  دید  ه زمانا  ه سفایت 

 به   رت زیر: 2و برای دیگر اهراد در  یس به ترتیک اعداد 

 در سایت سفارت

2016ASXXX 2016  ریقه وارد ن  دن در سیستمAS00000XXX 

 CEACبرای نک  ردن در سایت 

2016ASXXX 1 ANK 2016  ریقه وارد ن  دن در سیستمAS00000XXX 

2016ASXXX 2 ANK   

عزیز زح ت  یففیدن و هراهم  ردن  ه من ایدجا به ضفف ی ه  Yesornoرو  CEACه چدین  ریقه آم ز  و  ار با 

 اضاهه  ردم. ض ن تیکر از ایی ن.

 در انتها من ن  ت  ار با سایت سفارت رو به   ا نی ن میدم.

رهته در بخ  ویزا به قس ت  Visaمیخ رید و وارد سایت سفارت مییید به بخ   APت ره دا فته با ید زمانا  ه   ا 

Immigration  رهته و اونجا شزیدهAdministrative Processing  رهته ا بته با اسففتفادت از شزیده های و آدرس های

زیر به راحتا میت انید دنبال  دید ه چدین ما ت انید از روی عکس ها شزیده ها رو دنبال  دید و به راحتا استفادت  دید. میت نید 

 احتا  یست ن رو بررسا  دید.به ر

http://turkey.usembassy.gov/iv_administrative_process_status.html
http://turkey.usembassy.gov/iv_status_check.html
http://turkey.usembassy.gov/iv_status_check.html
http://turkey.usembassy.gov/iv_status_check.html


 

 

 در این  ف ه   ا باید شزیده 

Check Your Case Number: 

 یدت.مانتخاب ن ایید حال به  ف ه زیر مدتقد مییید  ه مطابا شفته  دت  یس نامبر رو وارد میکدید و به   ا ا العات رو 

  ارت در  ادر  :Enter your Case Numberدر قسف تا با رن  خا ستری نیان دادت  دت و باالی آن ن  ته  دت 

 وارد میکدید. تا وضویت  یس   ا رو نیان بدهد. 2016AS123خا ستری رن   یس نامبر رو به   رت 

http://turkey.usembassy.gov/iv_status_check.html


 

 

نامه ای  ه شفتم قبد از مصفاحبه برای  ف ا ارسفال مییفه اشر یادت ن با فه ایدجا قرار دادم به ه رات این نامه یک دست ر 

ا و د  لا هسفت  ه اون رو هم برات ن قرار دادم  ه یه نک  یسفت  امد هست  ه برای خ د من ارسال  ردن رو ایدجا قرار 

رم رد این ای ید  ه ارسفال  فدت در داخد برای هر یک از نفرات  یس ن  ته  ه نه نیزهایا نیاز هست برای اونها دادم. اما د

 به تدهایا آوردت بیه. من این رو هم ایدجا قراردادم این رو هم میت نید نگات  دید.



 



 

 

 



 

 CEACپیگیری مراحل اداری پرونده های مهاجرتی با کمک سایت  3-1

 این قس ت رو از داخد سایت استخراج  ردم  ار دوستان خ ب هست  ه زح ت  ییدن من هقط ایدجا قراردادم .

پس از آنکه   ا به مصاحبه رهتین با این سایت  ار خ اهید دا ت به این   رت  ه   ا وضویت خ د را نک خ اهید  رد 
 و میخص خ اهد  د  ه به نه   رت هست مراحد اداری   ا و یا  دور ویزا   ا.

هست. برای نگارندت میخص نید  ه نرا برندشان  CEACپیگیری وضفویت پروندت های مهاررتا با اسفتفادت از سفایت 
التاری سفال شذ فته از این سفایت اسفتفادت نکردند؟ آیا این وبسفایت تا امسفال ور د ندا ففته؟ ت سففط  اربران  یف نیدت یا 

قرار ن ا شرهته اسففت؟ هر ندد  ه ا العات زیادی از این  یدک  ا العات سفففارت هایا  ه ایرانیان مصففاحبه ما  ففدند در آن
بدسفت ن ا آیدد و ا  فاید با  دار هم شذا تن ه ین ا العات اندک در  دار هم بت ان به   ایا  لا از روند هر پروندت دست 

را به استفادت از این سایت به ت ضفید آن باردازم و امیدوارم دوستان  د راین  فف ات انجام دهمپیدا  رد.  اری  ه قصفد دارم 
مر ز تقاضفففای "به مودا  Consular Electronic Application Centerمخفف  CEACتیففف یا ن اید. 

در حقیقت قسفف تا از وبسایت وزارت ام ر  آدرس زیر میت نید میففاهدت  دیددر CEACهسفت .سفایت  " دسف  ا ا کترونیک
  ف ه ا لا سایت به  کد زیر هست: خارره آمریکا است.

https://ceac.state.gov/ceac/ 

 

ت انید به مر ز تقاضای  دس  ا ا کترونیک خ   آمدید. در این وبسایت   ا ما"در قس ت خ  امدش یا سایت آمدت است:
یا ویزای غیر مهاررتا تقاضفا دهید یا وضفویت درخ است ویزای  NATOیا  Gد Aبرای یک ویزای مهاررتاد تجدید ویزای 

خ د را نک  دید. ه چدین در این وبسففایت  فف ا ما ت انید بوسففا هزیده های مرتبط با درخ اسففت ویزای مهاررتا خ د را 
 است هرآیدد تقاضا است.  طفاً درخ طفاً ت ره  دید  ه در بییتر م قویت هاد ارائه درخ است   ا هقط یکا از شام ها در  باردازید.

مداسفک را برای ا العات بییفتر انتخاب  دید. برای دانستن تمطا ک  بییتر در م رد به دست آوردن یک ویزا یا شذرنامه ایاالت 
 یدک ویزای غیر مهاررتا و سه  یدک ویزای مهاررتا ما در  9از "مراروه  دید. http://travel.state.govمت دت  طفاً به 

https://ceac.state.gov/ceac/
http://travel.state.gov/


 

 ه با  لیک  ردن  Check My Visa Application Statusحال حاضفر با پایین ترین  یدک سرو  ار داریم. یودا:
 ما   ید: روی آن به ندین  ف ه ای وارد

 

 با یم. IMMIGRAT VISA(IV)در با س باال باید در حا ت 

  خ د را بدون  ففففرهای وسفففط وارد  دید. ملالً اشر  یس نامبر من Case numberدر با س پاییدا  ففف ارت پروندت ت
2016AS00005389  2016با ففدد مج  عهAS5389  را وارد ما  دم و د  هSubmit  را  لیک ما  دم.  ه سففه

 حا ت پی  خ اهد آمد:

. خط بودی   ارت پروندتد Ready فف ه ای با  فکد زیر فاهر ما   د. خط س م از باال با ه نت در ت آبا ن  ته  -2
  نیفاندهددت وضففویت نفر ا ففلا پروندت است. اشر 72به رن  قرمز را میفاهدت ما  دید. عدد ت ANK  و سفه حر  72عدد ت

نیفان دادت ما   ند. خط ط بودی به ترتیک تاریخ تیکید  79و  72با ملال حاضفر سفه نفرت با فد نفرات بودی با  یس ما  
  قابد میاهدت اند  ه ما اساسا به Status Updated Date  و تاریخ آپدیت وضفویت تCase Creation Dateپروندت ت

دیت  دن آپ"را ثبت ما  دیم و از این به بود از آن ت ت عد ان   ر مداوم با تاریخ آپدیت وضویت سرو ار داریم و تیییرات آن 
آپدیت  دت است. در ش  ه پایین س ت نپ وضویت  2729آپرید  25نام ما بریم. برای ملال سفیس ما آخرین بار در  "سفیس

وی اهراد درون یفک پرونفدت بفه تفکیفک نیفففان دادت  فففدت اسفففت. برای دیفدن آخرین آپدیت سفففیس برای نفر دوم باید ر
2013AS5389 02 ANK  2013و نفر سفف م رویAS5389 03 ANK  در ش  ففه پایین سفف ت نپ  لیک  دید و

به مودا آمادت ب دن برای مصاحبه در سفارت مرب  ه  Readyوضفویت آنها و تاریخ آپدیت را میفاهدت و ثبت  دید. درج  ل ه 
 است و تا قبد از مصاحبه   ا ندین  ف ه ای را میاهدت خ اهید  رد.

https://ceac.state.gov/CEACStatTracker/Status.aspx


 

 

. بود از مصاحبه فاهر ما   د. نیاندهددت آغاز مراحد اداری Administrative Processing فف ه ای با تیتر  -2
 برای پروندت مرب  ه است. این تیتر تا زمان  ادر  دن ویزا و حتا  لیر  دن متقاضا باقا خ اهد ماند.

 



 

 ه بود از  ادر  دن ویزا نیان دادت ما   د و متقاضا بود از رویت این  ف ه و دریاهت  Issued ف ه ای با تیتر  -9
  ه قبالً تویین  ردت مراروه و ویزاها را دریاهت ما  دد. PTTای ید سفارتد به باره 

 

ن هر هردی داما مه ترین اسفتفادت یک متقاضا ویزا از این سایت پیگیری مداوم تاریخ آپدیت سیس هست. برای آر ی   ر
 م کن است از رو ا استفادت  دد.

  اید نکات  اربردی داستان ما برای سایرین به  رح زیر با د:

سایت سیس را در مرورشر خ د ب ک مارک  دید و بود از مصاحبه در ت ام ایام هفته به رز  دبه ها و یکیدبه هاد روزی  -2

را برای ت ام اهراد  یس نک  دید و در   رت تیییر با رو ا  "وضویتتاریخ آپدیت "دوبار تیک بار فهر و یک بار سفر  فک  

 مداسک م ارد را ثبت  دید.

 رد.را به روز خ اهد   "تاریخ آپدیت وضویت"هر ش نه ارسال مدارکد ای ید و احت االً برقراری ت اس تلفدا با سفارت  -2

 و مدطبا بر واقویت ب د. شفته آهیسر در م رد مدت زمان مراحد اداری برای  یس ما دقیا -9

 فدید این  ار را با دقت و در عین حال در سریع ترین زمان م کن انجام  CVاشر ملزم به ارسفال پاسفخ سف  االت و  -2

 دهید. 

پی  از هر ش نه ارسال ا العات نام و نام خان ادشا خ د را به هارسا و انگلیسا در ش شد رستج   دید و ر  ردها را با  -5

  دید. دقت بررسا



 

 PDFو هم به   رت هاید  Wordور اب ها را هم به   رت هاید  CVر اب س  االت را در متن ای ید بد یسید.  -1

 به ای ید خ د ض ی ه  دید.

تدها آپدیت هایا از سفیس دارای اه یت هستدد  ه بدون ارسال ای ید از  ر    ا انجام  دت با دد. آپدیت هایا  ه  -0

 بر ما شیرند اه یت بییتری دارند. ه ه اعسای  یس را در

 آپدیت  یس نددین  اربر با ه ا د زمانا   تات نیاندهددت نزدیک  دن زمان اعالم  لیرنس از س ی سفارت هست. -8

پس از پایان مهلت مقرر برای مراحد اداری  ه از  ر  اهیسففر اعالم ما  فف دد آپدیت های متودد سففیس مخصفف  ففاً  -9

  ال زیاد نیاندهددت  لیر  دن   است.آپدیت ه ه اعسا به احت

27- CEAC  رس ی امیدی در تاریکا م ض است. اشر  یس   ا ت سط این سایت  داخته نید دنیا به آخر نرسیدت و  

تیییر  رد پروندت   ا به هر علتا م رد بررسا قرار شرهته  ه  "تاریخ آپدیت وضویت"اشر وضفویت پروندت   ا نیان دادت  د و 

ی خ  ف ا ا اسفت. آپدیت سیس را در تاپیک  لیرنس اعالم  دید تا امکان ش انه زنا برای اعالم  یس های  لیر تا حدی را

  دت ت سط سایت سفارت هراهم   د.

رو هم قرار بدم  ه دیدم سایت ردید دنار تیییرات  دت است پس ارازت بدین تا بود  $215میخ استم برات ن ن  ت پرداخت 

 اید  قرار میدیم ایدجا.

رو قرار دادم  2725دوسفففت عزیز و ت لیلگر خ ب و هوال  CEACدین در انتهفا هفایفد سفففی  ن و ه چدین  ار با ه چ

Yesorno .عزیز رو امیدوارم  ه م ها با ه 
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  ceac.state.govبررسی سایت 
زير موجود هســتش اما بيان شــرح مختصري خالي از لطف نيست.  اين لينكهر چند بحث جامعي در اين خصـوص در 

ا ايران با توجه به ساعت محلي امريكنكته قابل ذكر اينكه سـاعت بروز رسـاني سايت مذكور عموماً شب هنگام به وقت 
خواهد بود. روزهاي تعطيل هفتگي و رسـمي امريكا سـايت به روز نخواهد شـد به عبارتي عموماً شـنبه ها و يكشنبه ها 

  آپديت نخواهيم داشت.
 ،IMMIGRANT قسمت در و CEAC سـايت اول صـفحه در مهاجرتي، كيسـهاي پيگيري بخش به ورود براي  الف.
  (البته لينك مستقيم رو گذاشتم).كنيد كليك Check My Visa Application Status لينك روي
باشــه، بايد به  2015AS000001234شــماره كيس خودتون رو بدون صــفر وارد نماييد، مثال اگر شــماره كيس شــما   ب.

  يست!به انتخاب ن وارد كنين. در صورتي كه ازتون خواسته شد كه سفارت رو انتخاب كنين، نيازي 2015AS1234صورت 
  استفاده نماييد و صبر كنيد تا صفحه جديد باز بشه.  Submit. بعد از وارد كردن شماره كيس از گزينه ي ج
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  : 1قسمت 
  ، اين وضعيت يكي از حالت هاي زير رو داره: وضعيت شما در باالي صفحه ي جديد به رنگ آبي قابل مشاهده مي باشد

At NVC 
 (هرچند مسئول رسيدگي به كيس هاي است اينصورت به اعضا تمام وضعيت ،)مصـاحبه تاريخ( دوم امهن دريافت از قبل

  هستش!) KCCالتاري 
In Transit 

 مي غييرت حالت اين به كيس وضــعيت ســفارت، توســط كيس تحويل از قبل و) مصــاحبه تاريخ( دوم نامه دريافت از بعد
  .كند

Ready 
  .كند مي تغيير حالت اين به كيس ضعيتو سفارت، توسط كيس تحويل از بعد
 عدم احبه،مصــ منتظر. (باشــد مختلف حاالت بيانگر اســت ممكن و ميماند باقي شــكل اين به بعدي تغيير تا حالت اين

  ...) و اصلي برنده كليرنس اتمام منتظر مصاحبه، در حضور
Transfer in Progress 

 ضعيتو مقصد، سفارت توسط كيس تحويل زمان تا ،)مصـاحبه ريختا( دوم نامه دريافت از بعد سـفارت تغيير صـورت در
  .كند مي تغيير حالت اين به كيس

Administrative Processing 
  .كند مي تغيير حالت اين به كيس وضعيت ويزا، صدور زمان تا و مصاحبه از بعد
  .كند مي طي را كلرينس پروسه يا و اداري مراحل كيس حالت اين در

Issued 
  .كند مي تغيير حالت اين به كيس وضعيت ويزا دورص از بعد

Refused 
  .كند مي تغيير حالت اين به كيس وضعيت شدن ريجكت صورت در

  4و  3، 2قسمت های 
و بعد از اون با فاصله ي ديگري سفارت مشخص شده است كه  01. شماره ي كيس و بعد از اون با يك فاصله عموماً 4

و  ABDو براي ابوظبي  ANKه حرف بزرگ التين مشخص خواهد شد(براي آنكارا سـفارت با نماد خاص خود يعني سـ
  ).  مي باشد YRVبراي ايروان 

شـماره كيس شـما، قسمت سه نشان دهنده ي فردي كه اطالعاتش در اين صفحه مشخص شده، مثًال   2پس قسـمت 
سـفارتي هستش كه فرد در اون  نشـان دهنده ي 3يعني نفر دوم كيس و .... و قسـمت  02يعني نفر اصـلي كيس،  01

  مصاحبه داشته. 
   5قسمت 

ذكر شــده همون تاريخي هســتش كه شــما براي التاري ثبت نام و در اين قســمت تاريخي كه زير شــماره كيس شــما 
  كردين.

  6قسمت 
حل كه م اين قسمت تغيير مي كنه، مثًال روزي ربا هر بار به روز شـدن اطالعات شـما در اين سايت، تاريخ ذكر شده د 

  مصاحبه و تاريخ مصاحبه ي شما مشخص و قطعي شد، سايت براي شما آپديت شده و اين تاريخ تغيير مي كنه. 
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  نکته ی مهم 
  ) مصطلحي هستش كه دائماً در سايت با اون برخورد خواهيد داشت. Up، همان آپديت (يا آپ يا 6تغيير در تاريخ قسمت 

عموماً فرداي روز مصاحبه هستش كه تنها نشون دهنده ي ارسال اطالعات شما اولين به روز شـدن شما بعد از مصاحبه 
از سـفارت محل مصـاحبه براي مركز كنسول بوده و اطالعات شما دريافت و پروفايل شما آپديت (به قول دوستان آپ) 

اريخ ين و مجددًا تشـده. شـايد به فاصـله ي بسـيار نزديك به اين تاريخ مثالً فرداي اون روز آپديت ديگري داشــته باش
ــه اون با ديتابيس امريكا  ــت و مقايس ــي اثر انگش ــتان فرمودن مربوط به بررس ــه كه تا جايي كه دوس مذكور عوض بش

لير شما و به كلير يا عدم كهسـتش. به طور كلي آپديت هاي با فاصله ي كم از تاريخ مصاحبه چندان قابل استناد نبوده 
د هفته از روز مصاحبه تاريخ شما تغيير كرد اميدوارانه منتظر كلير شدن باشيد چرا كه مربوط نيسـتن. امّا اگر با فاصله چن

  پرونده ي شما در حال بررسي و رسيدن به نتيجه نهايي خواهد بود.
تاريخ هاي آپديت خودتون رو از ابتداي ثبت نام در اين ســايت بررســي و درجايي يادداشــت كنين تا مراحل رو به خوبي 

  يادبگيرين. 
  يك سري از امور باعث آپديت شدن وضعيت شما ميشه از جمله ي اين امور ميتونم به موارد زير اشاره كنم: 

  و يا تماس تلفني KCC. هر گونه مكاتبه، ارسال مدارك و يا ارسال ايميل پيگيري به سفارت يا 1
درخواست هاي كنسول و  د داشت.. در صورتي كه چيزي از شما درخواست بشه، شما در اين سايت حتمًا آپديت خواهي2

  سفارت هم از طريق ايميل و هم از طريق آپديت سايت سفارت (البته بعد از مصاحبه) به اطالع شما خواهد رسيد.
  تغيير وضعيت يقيناً باعث آپديت خواهد شد.. 3
  

  7قسمت 
بدين در اين بخش قابل توضـيحي در خصـوص وضـعيت شـما و هر كاري كه الزمه شما در اين مرحله از فرآيند انجام 

  مشاهده خواهد بود.
در اومده و با نشانگر سبز  orرو مي تونين پيدا كنين، در تصـوير فوق فرد به حالت  orدر همين بخش هسـتش كه / يا 

  ) در تصوير مشخص شده است. Aرنگ و كد (
   8قسمت 

د هاي ا همون شماره كيس و البته با كاگر كيس شـما بيش از يك نفر باشـه زير همين صفحه بقيه ي افراد به ترتيب ب
  و ...قابل مشاهده هستند و وضعيت هر كدوم به طور جداگانه روبروي شماره كيس ديده ميشه.  03، 02

ــه و اطالعات فرد مورد نظر، همراه با كد اون فرد در باالي  ــفحه دوباره بارگزاري ميش ــماره، ص با كليك بر روي هر ش
  ). 7و  6و  3صفحه تغيير خواهد كرد(قسمت 
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ي انتظار براي كليرنس در مرحله  دوستان  متداول    سؤاالت 
  برخی از اصطالحات: 

معادل   كلمه كامل اصطالح رديف
  مفهوم  فارسي

  ويزاي فرد مورد نظر چاپ شده و تحويل فرد شده  چاپ ويزا Issued  ايشود  .1
2.  AP  

  اي پي
Administrative 

Processing 
اي پي (با آپ 

  ت)متفاوت اس
فرد مورد نظر بعد از مصاحبه، به لحاظ امنيتي در ليست انتظار 

  قرار گرفته و چك امنيتي خورده است.
3.  Up  

 آپ
Updateآپديت  

  به روز رساني
وضعيت فرد مورد نظر در سايت سيس يا سفارت در تاريخ 

  )6(قسمت  جديدي تغيير كرده و به روز شده است.
در متن  Upقرار دارد و بعد از  APر حالت در سايت سيس فرد د  - - orو  /  .4

  استفاده شده است (در ادامه توضيح ميدهم) orسايت از / يا 
  

  م صحبت شده، چیه؟ ئمشخص شد و در موردش دا 2015که سال  orقضیه ی / و 
 بوده و )Administrative Processingامنيتي (اين موضـوع تنها مربوط به دوستاني هستش كه وضعيتشون چك 

  ) مشاهده مي كنن. http://ceac.state.govاطالعات خودشون رو از سايت سيس (
بعد از باز كردن سايت و جستجوي كيس همانطور كه قبالً توضيح داده شده، صفحه اي مانند صفحه ي زير باز 

  خواهد شد: 

  
 Apشـد، توضيحاتي در مورد كيس قرار داده شده، اگر فرد در حالت ) همانگونه كه قبالً هم گفته 7قسـمت (در 

باشه، براي بسياري از كشور ها اين بخش توضيحي به زبان خودشون داره مثالً كره اي و يا عربي، براي ايرانيان 
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كه  تسـه سفارت ابوظبي، ايروان و آنكارا متن تا امروز (روز نگارش اين فايل) ثابت بوده و همانند تصويري هس
  ».or«و يا همراه با «/» در باال نشان داده شده، اين متن فقط در دو حالت ديده مشه يا همراه با 

مشخص مي كنه كه متن فوق رو  or) مشخص شده حالت Aقسـمتي از متن كه با عالمت سبز رنگ و حرف (
و در متن زير دقت كنه هسـتش اما اگر كسـي هنوز متوجه نشده به تفاوت اين د  orبه خوبي گوياي محل / يا 
  رو نشون ميده: orكه قسمت قرمز رنگ / يا 

  
If your visa application is approved, it will be processed and mailed/available within two business days. 

If your visa application is approved, it will be processed and mailed or available within two business 

days. 

به درايت و هوش باالي خودشون (خاطرم نيست كدوم بزرگوار باهوش  2015) سـال APدوسـتان چك امنتي (
اين كار رو انجام دادن) متوجه اين تفاوت شدن و اينكه اصالً چرا اين تفاوت مهم هستش مبناي اون بر اين پايه 

  استواره كه : 
داشــتن، با فاصــله ي چند روز بعد از آپديت  orســاني كه آپديتي با مذمون ثابت شــده و واقعاً ثابت شــده كه ك

هميشـه كليرنس شـامل حالشون شده و كلير شده اند. به عبارتي هميشه آپديت ها با / همراه هستش اما زماني 
جايگزين بشـه يعني فرد كلير شـده و بايد منتظر نامه از طرف سـفارت باشه (خدا قسمت  orو  شـدهكه آپديت 

  كنه). 
 

چیه و من کجا باید برای چـک وضـــعیـت کیس آدرس ســـفـارت ایروان، آنکـارا و ابوظبی 
  اطالعاتم رو چک کنم ؟ 

دو سايت ابوظبي و آنكارا رو همانند سايت سيس با وارد كردن شماره ي كيس ميشه چك كرد و اطالعات رو داخل اون 
، امكان اين كار وجود نداره و شماره ي كيس ها بعد از كلير مشـاهده نمود. اما سايت ارمنستان تا تاريخ نگارش اين متن

  شده به صورت ليست در سايت آپديت خواهند شد. 
 http://abudhabiivo.net    آدرس سايت سفارت ابوظبي : 

 https://turkey.usembassy.gov/iv_status_check.html      آدرس سايت سفارت آنكارا: 

  https://armenia.usembassy.gov/casenumber.html      آدرس سايت سفارا ايروان: 
  

  به کجا ایمیل بزنم و پرونده رو پیگیری کنم؟ 
  مكاتبه خواهيد داشت  KCCاز مصاحبه هستيد شما فقط با اگر قبل 

  اگر بعد از مصاحبه هستيد تنها محل مكاتبه سفارت بوده و هيچ محلي بجز سفارت به شما پاسخ گو نخواهد بود. 
 Contactبه با سفارت، صفحه ي سفارت مورد نظر را با استفاده از آدرس باال باز كنيد و به بخش ارتباطات (براي مكات

us ارتباط با سه سفارت: ) برويد، لينك مستقيم براي  
  http://abudhabiivo.net/contactus.aspx      با سفارت ابوظبي  مكاتبه

  https://turkey.usembassy.gov/iv-form2.html      مكاتبه با سفارت آنكارا
  IranIVyerevan@state.gov      مكاتبه با سفارت ارمنستان
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  شماره تماس، نحوه ی ارتباط، آدرس و روزهای تعطیل سفارت ها رو نیاز دارم؟
  /https://abudhabi.usembassy.gov        آدرس سفارت ابوظبي

  https://abudhabi.usembassy.gov/contact.html    براي ارتباط با سفارت به اين لينك برويد 
EMBASSY ADDRESS 
P.O. Box 4009, Abu Dhabi, UAE 
Tel. +971-2 414 2200 

 
  https://turkey.usembassy.gov        آدرس سفارت آنكارا

  https://turkey.usembassy.gov/contact.html    براي ارتباط با سفارت به اين لينك برويد 
American Embassy Ankara 
110 Atatürk Blvd. 
Kavaklıdere, 06100 Ankara - Turkey 
Phone: (90-312) 455-5555 
Fax: (90-312) 467-0019 
e-mail: webmasterankara@state.gov 
 

  آدرس سفارت ايروان
  https://armenia.usembassy.gov/contact.html    براي ارتباط با سفارت به اين لينك برويد 

 https://armenia.usembassy.gov/contact_cs.html            و يا 
Embassy of the United States of America 
1 American Avenue 
Yerevan 0082, Republic of Armenia 
Telephone: (+37410) 464-700 
Fax:(+37410) 464-742   WebMaster: webmasteryerevan@state.gov 

 consyerevan@state.gov (for general inquiries and questions about non‐immigrant visas) 
 IVYerevan@state.gov (for immigrant visa and adoption‐related inquiries) 
 IranIVYerevan@state.gov (for Iranian citizen’s immigrant visa inquiries) 
 ACSYerevan@state.gov (for inquiries related to American Citizen Services) 

  ساعت کار سفارت ها و روزهای تعطیلشون رو میشه بفرمایین؟ 
  سفارت ابوظبي :

  Sunday through Thursday  8:00 AM ‐ 17:00 PM (GMT+4)      ساعت كار
  http://abudhabi.usembassy.gov/embassy-holidays.html  ديدن روزهاي تعطيل

  
  سفارت آنكارا : 

  a.m. - 17-30 p.m 8:30      ساعت كار
  https://turkey.usembassy.gov/holidays.html    يدن روز هاي تعطيل  د
  

  سفارت ايروان: 
 to 17:30 9:30      ساعت كار

  https://armenia.usembassy.gov/holidays.html    ديدن روزهاي تعطيل 
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  سیمون کیه و سایتش چیه و فایلش کجاس؟ 
به فرآيند مهاجرت امريكا هستش كه فوق العاده با حوصله و سـيمون بنده خداي باسـواد، باهوش و بسيار مشرف و آگاه 

درايت اين فرآيند رو نظارت مي كنه و نه تنها در ســايت شــخصــي خودش كه آدرس ســايت رو در پايين قرار دادم، به 
سـؤاالت كاربران پاسـخ مي ده بلكه وضعيت كليه ي كيس هاي جهان رو به صورت يك فايل اكسل عمومًا در اول هر 

  ميالدي (و يا در تاريخ هايي كه بتونه اين كار رو انجام بده) به صورت كامالً رايگان بر روي سايت قرار ميده. ماه 
  فايل سيمون به صورت اكسل قابل دريافت هستش و لينك هر آپديت فايل بر روي سايت خودش مياد. 

) بارگزاري هتش https://docs.google.comمنظور ســـايت براي دانلود فـايـل بـه دليل اينكه فايل در درايو گوگل (
  ) و سپس اقدام به دريافت فايل كنين. gmailميشه، شما بايد ابتدا وارد اكانت گوگل خودتون بشين (يا همون ايميل 

  براي دانلود فايل: 
  الف. وارد اكانت گوگلتون بشين،

  باز كنين:  ب. سايت سيمون رو به آدرس زير
  http://britsimonsays.com        سايت سيمون :

 CEAC data August 31 2015همراه با تاريخ ميالدي در جلوي اون مثالً » CEAC data«ج. به دنبال اين كلمات 
  باشين و بر روي لينك كليك كنين تا صفحه ي اون باز بشه 

مشاهده مي » .Here is the data «موماً متني مشـابه اين د. صـفحه رو تا قبل از پاسـخ به سـؤاالت پايين بياين و ع
  به رنگ ديگري هستش، بر روي اين كلمه كليد كنين.  dataكنين كه كلمه ي 

ده آغاز ميشه، فايل اكسل سيمون قابل مشاه https://docs.google.comهـ. در صفحه ي باز شده كه آدرس اون با 
  هستش. 

ــفحه منوي  رو انتخاب كرده و فايل » Download as«رو باز كنين و زير منوي » File«و. براي دانلود فايل داخل ص
  دانلود نماييد.   »Microsoft Excel .xlsx«رو با فرمت اكسل يعني 

  
من ایمیل فرسـتادم و جوابی دریافت نکردم، طبیعیه؟ آیا با ارسال ایمیل آپدیت می شم؟ 

  اول آپدیت میشه یا همه با هم؟ نفر
بعد از ارســال ايميل، عموماً ســريعاً ايميلي از طرف ســفارت به دســت شــما ميرســه كه دقيقاً همون متن ارســالي رو با 
مشخصاتتون واستون فرستادن و اين پاسخ ايميلتون نيست و تنها به نوعي دليور و اطالع رساني از دريافت ايميل توسط 

كه با ارسال ايميل، پاسخي دريافت نمي كنن و نگران ميشه، عمومًا در دو مورد اين افراد هستند بعضي سفارت هستش. 
  نتيجه پيش مياد و در هر دو مورد هم سر سفارت شلوغ هستش و زمان پاسخ گويي به برخي ايميل ها رو نداره: 

شيم كه سفارت ها در حال كليرنس هستند  در ماه هاي مياني زماني كه به انتهاي ماه ها و يا به روزهايي نزديك مي .1
و كارشـون سرعت بااليي داره و همزمان مصاحبه شونده ي زيادي هم دعوت كردن. در اين زمان ها جواب ايميل شما 

  .داده نميشه و بعد از چند روز تا چند هفته پاسخ مي دن
زياد ميشه، در اين وضعيت ممكنه بسياري از  . وقتي به دو ماه آخر فرآيند مي رسـيم و تعداد نامه نگاري هاي برندگان2

  . اصالً نگران كننده نيست. ايميل هاي شما كال بي پاسخ بمونه
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  :  در اكسل در فايل سيمون نحوه ي فيلتر كردن اطالعات
بعد از باز كردن فايل، نشانه گر (موس) را بر روي اولين ستون سمت چپ فايل اكسل برده و با تغيير شكل موس الف. 

 دوم فايل به طور كامل انتخاب گردد.  ركليك نماييد تا سط 2ه نماد فلش (همانند شكل زير) بر روي عدد ب

 

باالي اكسل كليك نموده و از منوي باز شده گزينه ي  Dataبعد از انجام كار فوق و انتخاب سلول ها، بر روي تب 
Filter  .(شكل زير) را انتخاب نماييد  

  
  ) عالمت فلش ظاهر مي گردد. 2انتخاب شده (سطر  در كنار سلول هاي سطر

  حال مثالً فردي بخواهد فقط اطالعات سفارت ابوظبي نمايش داده شود : 
داراي فلش  CONسربرگ  Dفايل اكسل را تشكيل مي دهد. زير ستون  Dمشخص است كه سفارت ها ستون 

را حذف كرده و تنها تيك سفارت مورد نظر مخصوص به خود خواهد بود، با باز كردن فلش مذكور، تمامي تيك ها 
  را باقي مي گذاريم.  ABUيعني 

  را فشرده و نتيجه ي كار باقي ماندن فقط اعضاي ابوظبي خواهد بود:  OKدر نهايت كليد 
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  عات الزم در خصوص سفارت مذكور را به شما خواهد داد:سطر يك كه سطر آمار دهي خواهد بود، آمار تمام اطال

  
ــربرگ ها مي توانيد به منظور تعيين كيس هاي آپديت خورده در فيلتر مذ كور را با باز كردن فلش كنار تك تك ديگر س

  اعمال فرماييد. همزمانو .... و يا به صورت  APتاريخ خاص، انتخاب حالت خاص مثالً فقط منتظران 
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