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راهنمایی براي درخاستگر ویزاي گوناگونی

بــراي کمــک بــه ســرویس دهــی مــوثرتر بــه اربــاب رجــوع و تســهیل در فراینــد ویــزاي مهــاجرت شــما،   
ــان          ــیش از زم ــده پ ــالگري پرون ــتم غرب ــارا از سیس ــا در آنک ــفارت آمریک ــولی س ــش کنس ــاحبه بخ مص

.استفاده می کند

ــاریخ 15بـــراي پیشـــرفت ویـــزاي گونـــاگونی مهـــاجرت، الزم اســـت ذینفـــع حـــداقل    روز قبـــل از تـ
ــرویس   ــا س ــنادش را ب ــاحبه اش اس ــدUPSمص ــک نمای ــرویس . پی ــر س ــت  UPSاگ ــما نیس ــور ش در کش

.شما باید از هر نوع سرویس پیک معتبر براي فرستادن اسناد خود به اداره ما استفاده کنید

: آدرس. UPS :(312)444 0033شماره تلفن محلی 

U.S. Embassy, Immigrant Visa Unit, 110 Ataturk Boulevard Kavaklidere,
Ankara 06100 Turkey.

ــدارد      ــود ن ــاجرت وج ــاگونی مه ــزاي گون ــناد وی ــلیم اس ــراي تس ــري ب ــایی  . راه دیگ ــتی راهنم ــما بایس ش
.ارسال کنیدUPSرا با هاي زیر را دنبال و فرمهاي خواسته شده

.مدارك مورد نیاز را فراهم نمایید1قدم 

بــا هــر ســرویس قابــل اطمینــان UPSیــا در صــورت عــدم وجــود (محلــی خــود UPSبــا اداره 2قــدم 
ــود  ــور خ ــر در کش ــد  ) دیگ ــرار کنی ــاط برق ــاراگراف   ارتب ــده در پ ــت ش ــدارك لیس "و م

.را ارسال کنید" نیاز
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فرایند ویزاهاي مهاجرت گوناگونی

در تهیــه مــدارك مــورد نیــاز باعــث کوتــاهی. هــر درخواســت بــه محــض دریافــت بــازبینی خواهــد شــد 
ــین کــه درخواســتگرانی. تــاخیر در فرآینــد ویــزاي شــما در طــول تــاریخ مصــاحبه خواهــد شــد   نامــه تعی

ــاکی    ــولگري کنت ــز کنس ــات از مرک ــه    KCCمالق ــه برنام ــوري وارد مرحل ــتی ف ــد بایس ــرده ان ــت ک دریاف
.مصاحبه شوند

ــدور        ــیش از ص ــد اداري پ ــی فرآین ــتگران ایران ــه درخواس ــه اي و هم ــیان ترکی ــی از متقاض ــراي بعض ب
بـــراي ایـــن . هفتـــه یـــا بیشـــتر زمـــان مـــی بـــرد8تـــا 6ایـــن فرآینـــد معمـــوال بـــین . ویـــزا الزم اســـت

.شوداداري ویزا صادر نمیتا زمان تکمیل فرآینددرخواستگران

بــه آدرس  UPSزمــانی کــه همــه چیــز مرتــب باشــد، ویــزاي گونــاگونی مهــاجرت صــادر و بــا           
.درخواستگر ارسال خواهد شد

توضیح-مدارك مورد نیاز 

ــپورت -1 ــل پاس ــوکپی کام ــراي هــر :فت ــوکپی کامــل پاســپورت  درخواســتگرب بایســتی فت
پاسـپورت ذینـع هـا بایـد بـراي سـفر بـه آمریکـا معتبـر باشـد و حـداقل هشـت مـاه              . تهیه شـود 

فرزنــدان ممکــن اســت در پاســپورت والــدین شــامل . پــس از تــاریخ صــدور ویــزا معتبــر باشــد
لطفــا . ســال هســتند عکــس آنهــا بایـد در پاســپورت ضــمیمه باشــد 16باشـند امــا اگــر بــاالي  

شــما بایــد پاســپورت خــود را در زمــان مصــاحبه  .  ل پاســپورت خــود را نفرســتیداصــ
.ارائه دهید
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ــاز درخواســتگریــک کپــی از آخــرین مــدرك تحصــیلی  : مــدرك تحصــیلی-2 اصــلی نی
چهارسـاله یـا دیـپلم سـه سـاله بعـالوه پـیش        (اصـلی دیـپلم دبیرسـتان    درخواسـتگر اگـر  . است

.ندارد او باید گواهی اشتغال پنج سال آخر را تهیه کند) م-دانشگاهی 
Nüfus Kayıt“بــراي متقاضــیان ترکیــه اي گــواهی تولــد کــه      :گــواهی تولــد -3

Örneği”       د را بـه  لطفـا اصـل سـن   . شـود نامیـده مـی شـود و از اداره ثبـت احـوال گرفتـه مـی
شــما مــی توانیــد بــراي متقاضــی اصــلی اصــل مــدرك و بــراي هــر یــک از  . اداره مــا بفرســتید

Nüfus Kayıt“اصــل . اعضــا خــانواده کپــی از روي اصــل آن را بــراي مــا بفرســتید      

Örneği”      ــد ــته باش ــوال داش ــت اح ــلی اداره ثب ــاي اص ــگ و امض ــز رن ــر قرم ــتی مه . بایس
ــی و   ــک کپ ــی الزم اســت ی ــی   درخواســتگران ایران ــارت مل ــنامه و ک ــی شناس ــه انگلیس ترجم

ــتند ــد      . را بفرس ــد ش ــته خواه ــدارك خواس ــن م ــل ای ــاحبه اص ــان مص ــا در زم ــی .از آنه کپ
ــد      ــی ســاده گــواهی تول ــا کپ ــا مهــر پالســتیکی ی ــا ب ــدون مهــر برجســته ی وکالــت محضــري ب

گــواهی بایــد تــاریخ و محــل تولــد و نــام و نــام والــدین هــر دو را داشــته  . پذیرفتــه نمــی شــود
ــد یــک    . شــدبا ــر از کشــوري کــه شــهروند آن اســت بای ــد کشــور دیگــري غی متقاضــی متول

.گواهی تولد از کشوري که در آن متولد شده است را ارائه دهد
ــند ازدواج-4 ــد   :س ــه کنی ــی از ســند ازدواج تهی ــد یــک کپ ــد بای . اگــر شــما ازدواج کــرده ای

.یک کپی از سند ازدواج هریک از همسران الزم است
اگـر شـما قـبال ازدواج کـرده ایـد یـک کپـی از حکـم         :اهی فـوت حکم طـالق یـا گـو   -5

ــا گــواهی فــوت   ــراي اثبــات فســخ هــر ازدواج قبلــی تهیــه کنیــد  طــالق ی از شــما در زمــان . ب
بــراي جــدایی کــه مکــان آن . مصــاحبه خواســته خواهــد شــد اصــل ایــن اســناد را ارائــه دهیــد 

ــ     ــد هــم مه ــه باشــد حکــم اصــلی گــواهی دادگــاه بای ــا ترکی ــر  در آمریکــا ی ــا مه ر برجســته ی
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کپــی وکالتنامــه بــدون مهــر برجســته یــا مهــر  . امضــاي اصــلی داشــته باشــد هــمپالســتیکی و
ــی ســاده  گــواهی حکــم جــدایی دادگــاه     ــا کپ ــهپالســتیکی ی ــد پذیرفت گــواهی . شــدنخواه

ــه      ــدون اصــل آن ب ــدي کــه طــالق ثبــت شــده اســت و ترجمــه ســند طــالق  ب ــا تول ازدواج ی
.ه نمی شودجاي حکم جدایی دادگاه پذیرفت

ــالی-6 ــناد م ــراي اثبــات اینکــه براســاس مقــررات   :اس ــل را ب ــه لطفــا صــفحات ذی امکــان تهی
ــدمناســب شــارژ عمــومی   ــالی . وجــود دارد؛ ببینی ــدارك م ــد م ــانواده  بای ــر عضــو خ ــراي ه ب

.یک سري تهیه شود
ــیان  -7 ــراي متقاض ــاز ب ــورد نی ــیس م ــاالتر16گــواهی پل متقاضــی الزم :ســال و ب

ــیس    اســت از کشــوري کــه    ــی یــک گــواهی پل ــتش  از آنجاســت و از محــل اقامــت فعل ملی
ــد  ــال کن ــور       . ارس ــی در آن کش ــه متقاض ــوري ک ــر کش ــراي ه ــیس ب ــواهی پل ــین گ و همچن

همچنــین بایــد یــک گــواهی پلــیس  . حــداقل یــک ســال اقامــت داشــته اســت؛ الزم مــی باشــد
ــی بازداشــت  صــرفنظر از طــول اقامــت، ــه هــر دلیل ــروي پلیســی کــه متقاضــی را ب کــرده از نی
ــردد   ــراهم گ ــد ف ــت بای ــت  . اس ــران الزم نیس ــیس از ای ــواهی پل ــیس  .  گ ــواهی پل گ

لطفــا صــفحات ذیــل را ). بــا ســابقه آرشــیو(نامیــده مــی شــود”Adli Sicil Kaydı“ترکیــه 
.براي اطالعات بیشتر ببینید

لطفـا اگـر از خـدمت معـاف شـده ایـد       . تنهـا بـراي درخواسـتگران ایرانـی    :کارت سـربازي -8
.را تهیه کنیدیک کپی و ترجمه انگلیسی از کارت معافیت از خدمت سربازي 

ــدان -9 ــابقه زن ــاه و س ــی از    :دادگ ــک کپ ــد ی ــد بای ــی شــده ان ــرادي کــه مرتکــب جرم اف
ــ     ــدان ب ــابقه زن ــه س ــاه و هرگون ــابقه دادگ ــر س ــواهی ه ــی ا ه گ ــد، حت ــت آورن ــع  دس ــر ذینف گ

. عفو عمومی گرفته است) فرد(گذشت کرده یا 
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.لطفا اطالعات تماس تهیه شده در این بسته را پر کنید:اطالعات تماس-10
ــه-11 ــه   :ترجم ــه ب ــدارکی ک ــه م ــان(هم ــراه     ) زب ــه هم ــد ب ــتند بای ــه اي نیس ــا ترکی ــی ی انگلیس

.گواهی ترجمه انگلیسی توسط مترجم رسمی باشد
ــا -12 ــس ه ــ :عک ــن، هم ــرفنظر از س ــس    ص ــه عک ــاجرت دو قطع ــزاي مه ــتگران وی ه درخواس

گرفتــه شــده بــا پــس )  ســانتیمتر5در 5(ایــنچ 2در2رنگــی روتــوش نشــده، بــا ســایز حــدودا 
ــد   ــاده کنن ــفید آم ــه س ــد   . زمین ــت بخوانی ــه دق ــوزش را ب ــه آم ــا ادام ــوانیم از  . لطف ــی ت ــا نم م
.نباشد استفاده کنیمعکسی که مناسب این مورد

A . ــد دو ــه    درخواســتگر بای ــاه گذشــته ارائ ــه شــده در شــش م ــه عکــس تمــام رخ  گرفت قطع
عکــس تمــام رخ عکســی اســت کــه صــورت درخواســتگر مســتقیما بــه طــرف دوربــین  . دهــد
.باشد

B. درصد فضاي عکس را بپوشاند50صورت بایستی حدود .
C. سفید گرفته شود) پرده(عکس بایستی جلوي پس زمینه.
D.  ــدازه ــه ان ــنچ مر2عکــس بایســتی ب ــع ای ــا (ب ــع5تقریب ــت ســر  ) ســانتیمتر مرب ــا مرکزی در ب

ایـنچ  تـا یـک و    1بایسـتی انـدازه بـین    ) انـدازه از بـاالي سـر تـا پـایین چانـه      (سـر  . باشـد فریم 
بـا سـطح چشـم بـین یـک و یـک هشـتم ایـنچ تـا          ) میلیمتـر 35میلیمتـر تـا   25(سه هشتم اینچ 

.عکس باشداز پایین) میلیمتر35میلیمتر تا 28(یک و سه هشتم اینچ 
E.عکس باید به صورت واضح درخواستگر را بشناساند.
F. درخواســتگر بایســتی بــه صــورت پوشــش عــادي خیابــانی و بــدون کــاله آراســته   پوشــش

يکـــه چهـــره، ســـر یـــا خـــط پیشـــانی و مـــو ،یونیفـــورم و یـــا پوشـــش ســـر. شـــده باشـــد
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اگــر درخواســتگر بایــد پوشــش ســر داشــته  . درخواســتگر را مــبهم کنــد نبایــد پوشــیده شــود 
. باشد باید گوشها و پیشانی به صورت واضح دیده شوند

G.عکسها باید بدون حاشیه چاپ شوند.
H.          ــول ــل قب ــره قاب ــه تی ــس زمین ــا پ ــرح دار ی ــلوغ، ط ــه ش ــده در زمین ــه ش ــهاي گرفت عکس

.نخواهد بود
I. بــا دوربــین بــا لنــز عکــس بایســتی. دیجیتــال قابــل قبــول نیســتعکــس فــوري یــا کیفیــت

.تکی رفلکسی که از فیلم استفاده می کند و نیاز به مراحل استاندارد دارد گرفته شود
ــاه حــال شــما   ــراي رف ــزوم    ب ــورد ل ــا مــوارد م عکــس نشــانی و شــماره تلفــن عکاســی آشــنا ب

ــر(مهــاجرتی  ــد   . تآورده شــده اســ)  در جــدول زی ــن نیازمنــدي مــی توان عکــس درخــور ای
.در هر عکاسی گرفته شود

نمونه عکس
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Ankara:

FOTO İZCİ COLOR
Arjantin Cad. 40/C
G.O.P., Ankara
Tel: (312) 426-1536

ÖZGÜN FOTO
Güvenlik Cad. 33/11 - C
A.Ayrancı, Ankara
Tel: (312) 466 4364

GÜVEN COLOR
Güvenlik Caddesi, 69/A,
A. Ayrancı, Ankara
Tel: (312) 427-5252

FOTO AKAY
Akay Caddesi, Konur
Sokak 75/E, Bakanlıklar,
Ankara
Tel: (312) 418-7173

ROYAL COLOR
Güvenlik Caddesi 85     OR    Güvenlik Caddesi 105
A. Ayranci, Ankara                A. Ayranci, Ankara
Tel: (312) 426-2751     Tel: (312) 467-1645

İzmir:

STUDYO ALKIM
Şair Esref Bulvarı 47/A,
Alsancak, İzmir
Tel: (232) 421-8283

FOTO GÜVEN
Yalı Caddesi 230/1
Karşıyaka, İzmir
Tel: (232) 323-6667
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İstanbul:

TURGAY AKDEMIR FOTOGRAF
SUTUDYOSU

Istinye Mah. Kaplicalar Cad. No: 7

Istinye-Sariyer

ISTANBUL

Tel: (212) 323 3733 – 323 37 34

turgayakdemir@amerikanhikayesi.
com

www.amerikanhikayesi.com

FOTO STÜDYO
NOBEL
İstiklal cad.
Postacılar Sok.
No:1 Tünel,
Beyoğlu
Tel: (212) 249
2337

ALTINTÜRK FOTOĞRAF STÜDYOSU

İstiklal Cad. No: 388/5 Tünel,
Beyoğlu, İstanbul
Tel: (212) 293 8252

HİTİT
DANIŞMA
İstinye Mahallesi,
Kaplıcalar Mevkii
No:9 İstinye,
İstanbul
Tel: (212) 323
4214

TURGAY AKDEMIR FOTOĞRAF STÜDYOSU
İstinye Mahallesi,
Kaplıcalar Mevkii No: 5/1 İstinye, İstanbul
Tel: (212) 323 3733

mailto:turgayakdemir@amerikanhikayesi
www.amerikanhikayesi.com
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Adana:

FOTO SEVİL
Kurtuluş Mh. 10 Sk.
Dr. Cemil Öztekin Apt.
Altı
No. 12/A, Adana
Tel: (322) 453 4411

FOTO SKOP
Vali Yolu Cad.
Vizon Apt. No. 3/C
Adana
Tel: (322) 454 1803

مصاحبه

ــا-1 ــاگونی   : به ــاجرت گون ــزاي مه ــژه وی ــاي پروســس وی ــر اســت 375به ــر نف ــراي ه . دالر ب
. دالر سورشــارژ بــراي هــر نفــر45دالر و 355بهــاي یــک ویــزاي مهــاجرتی بــراي هــر نفــر  

دالر بهـــــاي 355و DVدالر  بهـــــاي ویـــــژه پروســـــس 375شـــــما الزم اســـــت کـــــه
ــنامه و  ــ  45درخواسـ ــت کنیـ ــاحبه پرداخـ ــان مصـ ــارژ را در زمـ ــع (ددالر سورشـ 775جمـ

ــر  ــر نف ــراي ه ــه      ). دالر ب ــارت ب ــت ک ــیله کردی ــه وس ــا ب ــدي ی ــورت نق ــه ص ــد ب ــت بای پرداخ
Visa, Mastercard, American. صـــندوقدار کنســـولگري پرداخـــت شـــود   

Express, Novus/Discover وDiners  چــک شخصــی و  . پذیرفتــه مــی شــود
.قبول نیستشماره کردیت کارت که زبانی گفته می شود یا نوشته می شود قابل

پــیش از مصــاحبه پایــانی ویــزاي مهــاجرت، همــه درخواســتگران الزم  :گــزارش پزشــکی-2
ــد    ــرار گیرن ــکی ق ــهاي پزش ــت آزمایش ــت تح ــک    اس ــدین پزش ــی از چن ــر یک ــت نظ ــه تح ک

دینفــع هــا مســئول ترتیــب . مجــاز تحــت  نظــارت ایــن ســفارت آزمایشــها را انجــام مــی دهنــد
ــا   ــان ب ــکی خودش ــهاي پزش ــه آزمایش ــه    دادن برنام ــمیمه ورق ــت ض ــه در لیس ــکی ک ــر پزش ه
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ــتند   ــد؛ هس ــی باش ــکی م ــات پزش ــت   . اطالع ــات اس ــه آزمایش ــئول هزین ــع مس ــین ذینف . همچن
نتیجــه آزمایشــات پزشــکی را .آزمــایش ژزشــکی همچنــین بــراي هــر بچــه همــراه الزم اســت 

ــتید   ــن اداره نفرس ــراي ای ــاحبه ب ــل از مص ــکی را   . قب ــزارش پزش ــت گ ــد داش ــما الزم خواهی ش
.فیلم اشعه ایکس را به سفارت نیاورید. به ارائه دهیدهنگام مصاح

لطفــا اصــل مــدارك ماننــد پاســپورت، مــدرك تحصــیلی، ســند ازدواج،  :اصــل مــدارك-3
حکــم طــالق، مــدارك دادگــاه یــا مــدارك معافیــت خــدمت خــود را در طــول مصــاحبه بــه   

Nüfus)اصــل مــدارك بدســت آوردنــی ماننــد گــواهی تولــد       . اداره مــا ارائــه دهیــد  

Kayıt Örneği)   یــا گــواهی هــاي پلــیس بایســتی پــیش از مصــاحبه بــه اداره مــا فرســتاده
.شود

خیلی مهم
مـامور کنسـولگري تنهـا بعـد     . هیچ تضـمینی بـراي صـدور ویـزا از قبـل نمـی توانـد داده شـود        

ــرد و      ــمیم بگی ــد تص ــی توان ــدارك م ــه م ــمی و هم ــت رس ــی درخواس ــه  از بررس ــاموري ک م
.درخواست نظر می دهدمصاحبه کرده است شخصا درباره 

ذینفــع نبایســتی ترتیــب هــیچ ســفري را بــراي حرکــت رد کــردن امــوال شخصــی، یــا   : مهــم
ــد       ــزا، بده ــدور وی ــان ص ــا زم ــدگی را ت ــري در زن ــرات دیگ ــاجرتی   . تغیی ــزاي مه ــک وی ی

درخواســتگر بایــد بــراي ورود بــه ایــاالت . حــداکثر تــا شــش مــاه پــس از صــدور معتبــر اســت
ــده  ــدت ا  متح ــان م ــل از پای ــد و وارد    قب ــفر کن ــاجرتی س ــزاي مه ــار وی ــا(عتب ــود) آمریک . ش

.اعتبار ویزاي مهاجرتی شما محدود به اعتبار گزارش پزشکی شماست
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بــه هــر حــال . ایـن اداره همــه کوشــش خــود را بـراي پیشــرفت فرآینــد بــه کــار خواهـد بــرد   
ــن اداره        ــه ای ــه ب ــد ک ــاال الزم باش ــتگر احتم ــرنج، درخواس ــدن بغ ــود آم ــه وج ــورت ب در ص

.برگردد و اطالعات بیشتري بگیرد
کــه شــامل پاســپورت والــدین مــی باشــد ولــی عکســش در آن ســاله یــا بیشــتر 16هــر بچــه 

.پاسپورت نیست باید یک پاسپورت جداگانه بگیرد
:اطالعات تماس

Website : http://turkey.usembassy.gov

راهنمایی براي آزمایشهاي پزشکی
دارنــد نیــاز دارنــد کــه توســط یکــی از پزشــکان بهداشــتی  همــه کســانی کــه قصــد مهــاجرت 

ــد    ــرار گیرن ــکی ق ــت آزمایشاتپزش ــتذیل تح ــک لیس ــا کلینی ــاز   . ی ــورد نی ــاي م ــکان فرمه پزش
. را ببینیــدلطفــا فقــط پزشــکهاي مجــاز لیســت . آزمایشــهاي پزشــکی را آمــاده خواهنــد کــرد 

بــه همــراه شــما بایــد بــه صــورت مرتــب  پاســپورت خــود و دو قطعــه عکــس ســایز پاســپورتی
ــا خــود داشــته باشــید    ــل آزمایشــهاي پزشــکی ب ــراي تکمی مطمــئن شــوید . شــماره کــیس را ب

آزمایشــهاي پزشــکی شــما کامــل شــده اســت و نتیجــه  ) مصــاحبه(کــه قبــل از تــاریخ مالقــات
ــات   ــاریخ مالق ــها را در ت ــاحبه(آزمایش ــد) مص ــود را    . بیاوری ــه خ ــیم برنام ــی کن ــیه م ــا توص م

ســه یــا چهــار روز قبــل از تــاریخ مصــاحبه ترتیــب       بــراي آزمایشــهاي پزشــکی حــداقل   
ــد ــود      . بدهی ــزاي خ ــاحبه وی ــان مص ــس خــود را زم ــس اشــعه ایک ــد کــه عک ــاز نداری شــما نی
بـراي هـر نـوع بیمـاري عمـل شـده       اگر شـما از یـک بیمـاري مـزمن رنـج مـی بریـد،        . بیاورید

http://turkey.usembassy.gov
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ــاي         ــد فایله ــی کنن ــیه م ــما توص ــه ش ــکان ب ــتید، پزش ــکی هس ــاي پزش ــت مراقبته ــا تح ــد ی ای
.پزشکی خود را در طول آزمایشها ارائه دهید

ــم ــه مه ــاله    : نکت ــارده س ــا چه ــین دو ت ــن ب ــا س ــتگران ب ــا  (درخواس ــد ت ــال تول ــین س از دوم
ــه  ــیدن بـ ــالگی15رسـ ــاحبه در   ) سـ ــاري قبـــل از برنامـــه مصـ ــار روز کـ ــد حـــداقل جهـ بایـ

ممکــن اســت کوتــاهی در ایــن موضــوع . کنســولگري تحــت معاینــات پزشــکی قــرار گیرنــد 
.خیر در فرآیند یا زمانبندي دوباره مصاحبه اولیه شودباعث تا

نرخ آزمایشهاي پزشکی و واکسیناسیون
هزینه معاینـات جسـمی و سـایر تسـت هـاي مـورد نیـاز بـه وسـیله درخواسـتگر پرداخـت مـی             

ــن شــرح مــی باشــد  . شــود ــه ای ــرخ هــا ب ــه 60آزمــایش خــون : ن ــرخ 70دالر ؛ معاین دالر ؛ ن
ــت از    ــر اس ــن متغی ــر واکس ــا 5ه ــتگی    200دالر ت ــاز بس ــورد نی ــن م ــن و واکس ــه س دالر و ب

.دارد

Medical Doctors &

Hospitals                         Addresses Phone
Numbers      Working Hours
******************************************************
********************
Dr. Mehmet Ungan Atatürk Bulvarı 237/29   +90-312-468-9541
Weekdays 09:00-19:00

Dr. Handan Ungan Kavaklıdere, Ankara      +90-532-245-1388
Saturdays 10:00-17:00
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For an appointment, please click on:
www.doctorun.com

mungan@duzen.com.tr

******************************************************
********************
American Hospital Güzelbahçe Sokak + 90-212-311-
2501     For appointment

Check-up department,     Nişantaşı, İstanbul +90-212-311-
2502      please call between

2ndfloor +90-212-311-2000
Weekdays 08:00-18:00

www.americanhospitalistanbul.com
Saturdays 08:00-13:00

ــت     ــکی شماس ــزارش پزش ــار گ ــه اعتب ــدود ب ــما مح ــزاي ش ــار وی ــاي  . اعتب ــزارش ه ــار گ اعتب
ــه   Bپزشــکی طبقــه بنــدي کــالس   از تــاریخی کــه پزشــک گــزارش را امضــا کــرده اســت ب

"همــه دیگــر آزمایشــات پزشــکی کــه بــه صــورت  . مــدت ســه مــاه مــی باشــد 

ــد "  ــده ان ــدي ش ــه بن ــا    طبق ــاریخ امض ــد از ت ــاه بع ــش م ــدت ش ــه م ب
اگــر مــورد شــما در رابطــه بــا بررســی فرآینــد اداري مــی باشــد ، یــا . پزشــک معتبــر مــی باشــد

ــا تــاخیر بــه دلیــل گــم شــدن مــدارك مــی باشــد، اعتبــار گــزارش     اگــر بررســی فایــل شــما ب
ــت    ــن اس ــما ممک ــکی ش ــود  پزش ــام ش ــزا تم ــدور وی ــل از ص ــاز   . قب ــما نی ــورت ش ــن ص در ای

www.doctorun.com
mailto:mungan@duzen.com.tr
www.americanhospitalistanbul.com
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ــد دا ــود را      خواهی ــکی خ ــزارش پزش ــد و گ ــد کنی ــود را تجدی ــکی خ ــهاي پزش ــت آزمایش ش
.قبل از دریافت ویزا به اداره ما ارسال کنید

موارد مورد لزوم واکسیناسیون
ــاجرت،         ــزاي مهـ ــتگران ویـ ــه درخواسـ ــاز دارد کـ ــده نیـ ــاالت متحـ ــاجرت ایـ ــانون مهـ قـ

ــی ــر (واکسیناســیون معین ــراهم  ) لیســت شــده در زی ــزا ف ــل از صــدور وی ــدرا قب آموزشــها . کنن
ــه  ــاي رویـ ــکی  و راهنماییهـ ــت پزشـ ــا هیئـ ــراي تاییـــد    ،اي اعضـ ــکی بـ ــهاي پزشـ آزمایشـ

ــکی    ــاز پزش ــورد نی ــنهاي م ــراي       واکس ــر ب ــت زی ــنهاي لیس ــتر واکس ــا بیش ــی ی ــه یک ــا اینک ی
:می کننددرخواستگر ویزا نامناسب است را هدایت

Mumps, Measles, Rubella, Polio, Tetanus and Diphtheria
Toxoids, Pertussis, Influenza Type B (HIB), Hepatitis A, Hepatitis
B, Varicella, Pneumococcal, Influenza, Rotavirus,
Meningococcal, Human Papillomavirus (HPV ), Zonazoster.

بــراي همکــاري مناســب بــا هیئــت پزشــکی و بــراي دوري از تــاخیر در فرآینــد ویــزاي          
ــه د  ــاجرت، هم ــاجرت بایســ   مه ــزاي مه ــتگران وی ــات پزشــکی   رخواس ــان آزمایش تی در زم

. ســـابقه واکسیناســـیون خـــود را بـــراي بررســـی در دســـترس هیئـــت پزشـــکی قـــرار دهنـــد 
ــت         ــه دس ــراي ب ــود ب ــالمتی دوره اي خ ــت س ــز مواظب ــا مرک ــتی ب ــزا بایس ــتگران وی درخواس

ــود    ــازي خ ــون س ــابقه مص ــود (آوردن س ــورت وج ــه  ) در ص ــورتی ک ــد، در ص ــی کنن رایزن
شما سـابقه واکسیناسـیون را نداریـد، هیئـت پزشـکی بـا شـما کـار خواهنـد کـرد کـه تصـمیم             

برخــی چشمپوشــی هــا از مــوارد . بگیرنــد کــه چــه نــوع واکســنهایی بــراي شــما مناســب اســت
ــان      ــا زم ــیون ت ــاز واکسیناس ــورد نی ــت    م ــدور اس ــکی مق ــت پزش ــنهاد هیئ ــک  . پیش ــط ی فق
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پزشـکی و وضـعیت پزشـکی فعلـی شـما      پزشک بـا توجـه بـه سـن داده شـده شـما، تاریخچـه       
. می تواند تصمیم بگیرد که کدام یک از واکسنهاي لیست براي شما مناسب است

گواهی پلیس
ایــن مــورد بــه علــت اینکــه بــراي ایرانیــان مقــیم داخــل کــه تــا بــه حــال در کشــور دیگــري  از 

)م-(.فعال صرفنظر می شودمورد نیاز نمی باشد،اقامت نداشته اند
مناسب هزینه هاي عمومی بر اساس مقرراتتامیناثبات امکان 

عمومی
ــت       ــان درخواس ــولی را در زم ــامور کنس ــایت م ــه رض ــاز دارد ک ــت نی ــاجرت و ملی ــانون مه ق

و همچنــین بــراي اجــازه ورود بــه ایــاالت متحــده رضــایت او را مبنــی بــر ویــزا بــرآورده کنــد
.قرارگیرد نیستاینکه درخواستگر مایل به اینکه مورد حمایت عمومی

ــی          ــا معرف ــانونی را ب ــاز ق ــن نی ــت ای ــن اس ــاجرتی ممک ــزاي مه ــراي وی ــتگر ب ــک درخواس ی
:مدارك مستند ارائه کند که

ــوال  -1 ــده امـ ــاالت متحـ ــتگر در ایـ ــافی درخواسـ ــه   کـ ــت کـ ــد داشـ ــا خواهـ دارد یـ
ــب        ــتغال مناس ــان اش ــا زم ــا ت ــد، ی ــتیبانی کن ــانواده او را پش ــاء خ ــتگر و اعض درخواس

.رائه کندپشتیبانی مناسب ا
درخواســتگر وضــعیت اشــتغال را در ایــاالت متحــده  ســازماندهی کــرده کــه درآمــد   -2

.کافی براي درخواستگر و اعضا خانواده اش مهیا کند
بســتگان یــا دوســتان اطمینــان دهنــد کــه درخواســتگر را در ایــاالت متحــده پشــتیبانی   -3

خواهند کرد؛ یا
.موقعیت هاي باال موجود استترکیبی از -4
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شخصی درخواستگراموال 

یــک درخواســتگر کــه انتظــار دارد قــادر باشــد هزینــه هــاي عمــومی بــر اســاس قــانون را از منــابع امــوال   
شخصــی خــود تــامین کنــد ممکــن اســت شــواهد امــوال یــا دریــافتی هــا را بــه وســیله یکــی از منــابع زیــر  

.براي مامور کنسولی بفرستد

، تـــاریخ افتتـــاح واســـتگراظهارنامـــه از رئـــیس بانـــک کـــه موجـــودي فعلـــی حســـاب درخ -1
ــول     ــري آن در ط ــازپس گی ــره و ب ــدار ذخی ــداد و مق ــاب، تع ــط  12حس ــته و متوس ــاه گذش م

اگـر اخیـرا سـپرده زیـاد و غیـر عـادي گذاشـته        (را نشـان دهـد  گردش حسـاب در طـول سـال    
.)شده است بایستی توضیح داده شود

ل آن و یـک نامـه   اثبات مالکیـت دارایـی هـا یـا مسـتغالت بـه صـورت سـند مالکیـت یـا معـاد           -2
هرگونــه .(یــا بنگــاه معــامالت امــالك معتبــر کــه بهــاي آن را نشــان دهــد  از وکیــل، بانکــدار

.)رهن یا گرو یا وام باید اظهار شود
ــا     -3 ــازاري آن ی ــا توضــیح ارزش ب ــت ســهام و اوراق قرضــه را  ب ــه هــایی کــه مالکی ــا نام ــه ی نام

.میزان انتظار درآمد آن معرفی کند
.گذاري شغلی یا سایر منابعاثبات درآمد سرمایه -4

اشتغال
اي واجــد شــرایط رمــاده شــده شــغلی بــیــک درخواســتگر بــه اســتناد یــک پیشــنهاد از قبــل آ 

قــانونی تــامین هزینــه هــا شــدن بایســتی کارفرمــاي آینــده یــک نامــه بــا ســربرگ شــرکت کــه 
:نامه بایستی.: ثبت محضري شده باشد ارائه دهد
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.شامل تعریف پیشنهاد شغلی باشد.1
خـارجی تعریـف داشـته و شـرح مهارتهـایی کـه خـارجی        یـک  درباره پیشـنهاد شـغلی بـه    .2

.صالحیت آن موقعیت شغلی را داشته باشد توضیح دهد
توضــیح نــرخ حقــوق و دســتمزدي کــه پرداخــت مــی شــود و در صــورت مقتضــی           .3

جزئیات اطالعات سایر مزایاي غیر نقدي 
)است، موقت یا نامحدودآیا فصلی(پیشنهاد شغلیتوصیف موقعیت، نوع و مدت .4
مشــخص کــردن چگــونگی اینکــه آیــا اشــتغال بــه محــض ورود درخواســتگر قابــل          .5

.دسترس است یا نه

سوگند نامه پشتیبانی
شخصــی کــه در ایــاالت متحــده مایــل اســت یــک درخواســتگر را بــه شــکل پشــتیبانی           

اســتفاده کنــد، فــرم    I-134ســوگندنامه اي تحــت تکفــل خــود بگیــرد بایســتی از فــرم        
:به آدرس زیر در دسترس استUSCISدر وبسایت اداره I-134سوگند نامه 
134.pdf-http://www.uscis.gov/files/form/I

ــد    ــی توان ــین م ــامن همچن ــالح،     ض ــایر ادارات ذیص ــا س ــمی ی ــاتر رس ــوگند در دف ــل از س قب
، بیــان رضــایت و در فــرم ســوگند نامــهتوضــیحاتی بــراي نقــض بــراي پشــتیبانی درخواســتگر 

ــات       ــا جزئی ــل آن و ب ــتیبانی و دالی ــه پش ــک ب ــراي کم ــالی ب ــاي م ــایی ه ــاب و توان درج انتخ
.نماید

:سوگندنامه اسپانسر بایستی شامل
اطالعات راجع به درآمد سالیانه اش؛.1
منابعش؛موقعیت مواد و اطالعات راجع به سایر .2

http://www.uscis.gov/files/form/I
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اعضا خانواده خودش و سایر اشخاص در صورت وجود؛التزام به پشتیبانی .3
سایر تضمین ها و مخارج.4
طرح و برنامه براي پذیرش و پشتیبانی درخواستگر؛.5
بــراي USCISدر صــورت لــزوم رضــایتنامه بــراي عقــد قــرارداد ودیعــه گــذاري بــا         .6

.حده نخواهد شدتضمین اینکه درخواستگر تحت حمایت عمومی در ایاالت مت
ــامین اجتمــاعی و اصــالحات   .7 ــانون ت اقرارنامــه اي کــه ضــامن از پاســخگویی اش تحــت ق

ــوگندنامه       آن،  ــمانت و س ــناد ض ــه اس ــالحات آن، ک ــذایی و اص ــواد غ ــک م ــانون کم ق
مقــررات . (بــراي ســازمان کمکهــاي دولتــی قابــل دســترس مــی شــود؛ آگــاه اســت         

ــاال ، و در فــرم   و پاســخگویی مــالی ضــامن تحــت DS-1858مربــوط بــه قــانون مــوارد ب
)می باشد، I-134پرینت شده در راهنمایی فرم قانون تامین اجتماعی و 

بــراي اثبــات اطالعــات راجــع بــه درآمــد و منــابع ضــامن بایســتی دو یــا بیشــتر از مــوارد   
:زیر را به سوگند نامه ضمیمه کند

کپی آخرین برگشتی مالیات بر درآمد فدرال.1
.فرم اظهارنامه کارفرماي او که میزان حقوق و پایداري شغلی را نشان دهدیک .2
ــراز    .3 ــاریخ گشــایش حســاب و ت ــه حســاب او و ت یــک اظهارنامــه از مــامور بانــک راجــع ب

فعلی 
هــر گــواهی مناســب دیگــري بــراي تاییــد تمکــن مــالی بــراي اجــراي مســولیت بــه عهــده  .4

.گرفتن درخواستگر در دوره زمانی نامحدود
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ــدي از یــک     اگــر ضــا ــه بن ــاال یــک رتب ــوارد ب ــه جــاي م ــد اســت، امکــان دارد ب من داراي شــغل پردرآم
اگــر ضــامن ازدواج کــرده اســت، ســوگندنامه پشــتیبانی  . ســازمان درجــه بنــدي معتبــر شــغلی ارائــه دهــد 

ــاق زن و شــوهر امضــا شــود   ــه اتف ــی شــود    . بایســتی ب ــامور کنســولگري داده م ــه م ســوگندنامه اي کــه ب
در صــورتی کــه بــیش از یــک ســال از تــاریخ اجــراي آن گذشــته باشــد  . شــده باشــدجدیــدا امضــا بایــد 

ــراي اینکــه بعضــی از محتویــات ســوگند   . قابــل اجــرا نخواهــد بــود  ممکــن اســت ضــامن تــرجیح دهــد ب
ــه درخواســتگر       ــوط ب ــه کنســولگري مرب ــه را مســتقیما ب ــراي درخواســتگر افشــا نشــود ســوگند نام ــه ب نام

.بفرستد

بــا ارائــه یـــک   نتظــار دارد مــورد حمایــت قـــانونی بــر اســاس مقــررات       درخواســتگري کــه ا  : نکتــه 
ارســال ایــن بخــش از اطالعــات بــراي ضــامن دلگــرم کننــده اســت تــا  گیــرد، ســوگندنامه پشــتیبانی قــرار 

.ضامن را آماده براي امضاي سوگندنامه نماید
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واحد ویزاي مهاجرتبخش کنسولیسفارت آمریکا، آنکارا، ترکیه

سال این فرم را پر کنید16براي هر عضو مسافر خانواده باالي لطفا 

لطفا در صورت نیاز از فرم خالی بیشتري استفاده کنید

Name:

Case Number:

EMPLOYMENT HISTORY (please include your entire
employment history)

Name of the
Employer

Address of
Employer

Job Title Dates of Service

EDUCATION BACKGROUND (please include your entire
educational background)

Name of the
School

Location of
School

Course of  Study Dates of
Attendance
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MILITARY SERVICE YES NO

Years of Service Rank/Position Specialty/Branch

FOREIGN TRAVEL or RESIDENCE

Country
traveled/resid
ed

Town/City/Sta
te

Dates of
Travel/Residen
ce

Purpose Type of
visa
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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 :______________________________________

Local Mailing Address :______________________________________

______________________________________

Telephone Numbers

Mobile : ______________________________________

Work : ______________________________________

Home :____________________________________

E-mail :______________________________________

U.S. Mailing Address

c/o Name :______________________________________

U.S. Address :______________________________________

_______________________________________

U.S. Phone Number :______________________________________


