
 کتابخانه الکترونیکی
http://KetabFarsi.ir 



نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                                      فهرست                                             همه چیز در مورد کشور آمریکا    
 

2 
 

  آمریکا درباره عمومی و جامع اطالعات

  اطالعات عمومی درباره آمریکا 
 پرچم و نشان ملی آمریکا 
  جغرافیاي طبیعی آمریکا 
 وسعت آمریکا 
 ایالت هاي آمریکا 
 شهرهاي آمریکا 
 آب و هواي آمریکا 
 تعطیالت رسمی آمریکا  

 آمریکا در تحصیل جامع اطالعات

  

 م بندي هاتقسی 
 دوره هاي تحصیلی در آمریکا 
 انواع مدارك کارشناسی ارشد در آمریکا 
 مدارك مورد نیاز براي ارسال تقاضا به دانشگاه هاي آمریکا 
 پرداخت هزینه تحصیل در آمریکا 

  

  آمریکا هاي دانشگاه جامع اطالعات

 هاي آمریکا بندي دانشگاه طریقه رتبه 
 رتبه بندي نشریه U.S. News & World Report 
 بندي وبومتریک رتبه 
  بندي عملکرد مقاالت علمی رتبه 
  بندي کیپلینگر رتبه 
  بندي پلیبوي رتبه 
 بندي حرفه اي دانشگاه هاي دنیا رتبه 
 هاي آمریکایی در خاورمیانه  دانشگاه 

  

  آمریکا در زندگی جامع اطالعات

 گرفتن Social Security Number 
 افتتاح حساب در بانک 
 هینامه و یا کارت شناسایی ایالت مربوطه دریافت گوا 
 خرید تلفن همراه  
 خرید اتومبیل 
 خرید مایحتاج عمومی 
 خرید وسایل خانه 
 خرید بلیط هواپیما و یا اتوبوس 
 خرید کتاب 
 خرید لباس و کفش 
 نکات ایمنی و امنیتی 
 نکات کلی 

  

  انواع ویزاي آمریکا جامع دریافت اطالعات

  بازدید کننده )Visitor(  
 نشجویی دا )Student(  
  کاري )Work(  
  مهاجرت )Immigrate(  

  )مصور ( اماکن دیدنی آمریکا 

  

  

  



نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                                      فهرست                                             همه چیز در مورد کشور آمریکا    
 

3 
 

 اطالعات عمومی درباره آمریکا

آمریکا . سی است کشوري در آمریکاي شمالی، و به پایتختی شهر واشنگتن دي (USA :و به اختصار United States of America) ایاالت متحده آمریکا
 .شود ترین کشور جهان شناخته می معیت و چهارمین کشور پهناور جهان است، و از لحاظ نژادي و گوناگونی مردم، متنوعسومین کشور پرج

، در .)خ.ه 1155(میالدي  1776این کشور در سال . است نظام حکومتی آمریکا در چارچوب قانون اساسی، و بر اساس سیستم جمهوري فدرال بنیان نهاده شده
 .مستعمره سابق بریتانیا شکل گرفت 13ل و اتحاد پی اعالم استقال

این کشور از راه پایگاه دریایی . است کشور آمریکا از شرق با اقیانوس اطلس، از غرب با اقیانوس آرام، از شمال با کشور کانادا، و از جنوب با مکزیک همسایه 
ها، و مناطق متعلق  ها، ناحیه اي از جزیره به عالوه، مجموعه. یق آالسکا با روسیه مرز آبی داردآمریکا همچنین از طر. گوانتانامو نیز مرز مشترك اندکی با کوبا دارد

 .اند به آمریکا در سراسر جهان پراکنده

هاي  ، به معناي ایالتÉtats-Unis برگرفته از واژه فرانسوي(ایاالت متحده، اتازونی ) امریکا یا آمریکا(هاي دیگري مانند ایاالت متحده امریکا،  این کشور با نام
 .شود و ینگه دنیا نیز خوانده می) متحد

کیلومتر  9.826.630مساحت کل آمریکا . کشور آمریکا داراي زبان رسمی خاصی نیست ولی در عمل انگلیسی آمریکایی نقش زبان رسمی این کشور را دارد
 .است 001و پیش شماره تلفن آن  ($)(USD)ا دالر آمریکا واحد پول آمریک. است) 2009برآورد سال ( 307.660.000مربع و جمعیت آن 

آمریکا همچنین از اعضاي . و عضو گروه هشت است) ناتو(، عضو سازمان آتالنتیک شمالی )نفتا(ایاالت متحده آمریکا عضو قرارداد تجارت آزاد آمریکاي شمالی 
 .باشد می   -که داراي حق وتو هستند  -دائمی شوراي امنیت سازمان ملل متحد 

 پرچم و نشان ملی آمریکا

  

تا به امروز  1775این پرچم از زمان طرح خود اول بار در سال  .پرچم آمریکا پرچم رسمی فدرال ایاالت متحده آمریکا است
باند سفید و قرمز دارد و پنجاه  13این پرچم امروزه  .کرده تا به شکل فعلی خود رسیده استمرتبه تغییر و تحول پیدا  26

ستاره  50. اي است که اول بار علیه بریتانیا قیام نموده و منجر به استقالل آمریکا شدند مستعمره 13باند نشان  13. ستاره
ایاالت متحده خود بطور جداگانه  50هر یک از  .باشند میایالتی است که امروزه عضو ایاالت متحده آمریکا  50سفید نشان 

 .پرچم رسمی ایالت خود را نیز دارند

  

مدارك و اسناد رسمی این  نشانیست که با آن (Great Seal of the United States) نشان بزرگ ایاالت متحده آمریکا
بر روي این نشان عقاب سرسفیدي دیده  .بکار رفت 1782این نشان اول بار در سال . کند کشور جنبه رسمیت پیدا می

. تیر و در چنگالهاي سمت راست خود یک شاخه زیتون را نگاه داشته است 13شود که در چنگال هاي سمت چپ خود  می
 a strong desire for peace, but will always be ready for" :گردیده استمعناي نشان با عبارت زیر بیان 

war"  
است که به معناي ) شاخه زیتون(طرف سمت راست خود  جهت نگاه عقاب به ".قویاً خواهان صلح، اما همواره آماده جنگ"

نقش  E Pluribus Unum رت التیناي را نگاه داشته که بر آن عبا عقاب در منقار پارچه .باشد ترجیح عقاب به صلح می
است که اشاره به از بوجود آمدن ایاالت متحده از چندین  "کنند چندین یکی را خلق می"این عبارت بمعناي . بسته است

سیزده ستاره باالي سر عقاب به شکل ستاره داوود است و عدد سیزده در این نشان . ایالت بصورت یک کشور واحد را دارد
 .ایالت اولیه آمریکا در زمان انقالب آمریکا بر علیه استعمار بریتانیا را دارد حکایت از سیزده
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 جغرافیاي طبیعی آمریکا

شبه جزیره آالسکا در (ایالت همجوار، و دو ایالت جدا از دیگران  48این کشور از . ایاالت متحده آمریکا در نیمکره غربی زمین، و در شمال قاره آمریکا واقع است
هایی از اقیانوس  همچنین، در دو منطقه حوزه دریاي کارائیب، و نیز بخش. است تشکیل شده ) الجزایر هاوایی در اقیانوس آرام قاره آمریکا و مجمعشمال شرق 

 .(ریکومانند پورتو (شوند  اي خودگردان اداره می شوند، ولی به گونه اي وجود دارند که قلمرو آمریکا محسوب می آرام، جزایر کوچک و پراکنده

است که بزرگترین قله آن در ایالت  قسمتی از رشته کوههاي راکی در غرب آمریکا قرار گرفته . باشند آالسکا بزرگترین و رودآیلند کوچکترین ایالت در آمریکا می
ین و مهمترین رودخانه آمریکاي شمالی و رودخانه میسیسیپی بزرگتر. باشد مرتفع ترین نقطه در آمریکا قله کوه مک کینلی در آالسکا می. کلرادو قرار دارد

قسمتی  .پیوندد، نقش تجاري و اقتصادي مهمی براي آمریکا دارد این رودخانه که به رودخانه میسوري می. چهارمین رودخانه طوالنی جهان در آمریکا قرار دارد
 .رود یستی در آمریکا به شمار میهاي طبیعی تور از آبشار نیاگارا در مرز بین آمریکا و کانادا قرار دارد و ازجاذبه

 وسعت آمریکا

بدون احتساب وسعت آبی، چین داراي مساحت بیشتري از (از نظر کل وسعت آب و خاك، آمریکا بعد از روسیه و کانادا، سومین کشور پهناور جهان است 
تر از استرالیا،  درصد بزرگ 25تر از ایران،  شور آمریکا، شش برابر بزرگبه طور تقریبی، ک). آمریکاست، اما با احتساب قلمروي آبی، چین بعد از آمریکا قرار دارد

 .تر از فرانسه، و نصف روسیه است برابر بزرگ 14تر از انگلستان،  برابر بزرگ 35

 یالت هاي آمریکاا

البته ناحیه واشنگتن دي سی جزو هیچ  .ردانی هستندایالت دارد که هر کدام از آنها بنا بر سامانه فدرالی حاکم، داراي سطح باالیی از خودگ 50کشور آمریکا 
براي تأسیس مرکز  1790مریلند بود که در سال   ناحیه کلمبیا، در اصل بخشی از ایالت .یک از ایاالت آمریکا نیست و در منطقه خودمختار کلمبیا قرار است

 .سی در نظر گرفته شد آمریکا یعنی شهر واشنگتن دي
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 شهرهاي آمریکا

 :در زیر شهرهاي مهم آمریکا آمده است

 شهر رتبه

 نیویورك 1

 آنجلس لس 2

 شیکاگو 3

 هوستون 4

 فینیکس 5

 فیالدلفیا 6

 آنتونیو سن 7

 سن دییگو 8

 داالس 9

 سن خوزه 10

 آب و هواي آمریکا

اگر بخواهیم یک آب و هواي کلی براي . توجه به وسعت زیاد و پراکندگی توپولوژي در آمریکا، آب و هواي آن در نقاط مختلف به طور باورنکردنی متغیر است با
آالسکا سردسیري، در دشتهاي ، در )حاره اي(آمریکا در نظر بگیریم باید بگوییم آب و هواي آن معتدل است، البته در فلوریدا و هاوایی آب و هوایی گرمسیري 

 -62محدوده درجه حرارت از . آب و هوایی خشک وجود دارد (Southwest)نیمه خشک و در قسمت جنوبی ناحیه جنوب غربی  (Great Plains) بزرگ
 .درجه سانتیگراد در بعضی نقاط کالیفرنیا در تابستان متغیر است 57درجه سانتیگراد در آالسکا تا 

، غرب میانه (Plains) شمالی آمریکا سردترین ایاالت هستند که زمستانهاي سخت همراه با یخبندان دارند به ویژه در نواحی دشتها بطور کلی ایاالت
(Midwest) و شمال شرق (Northeast).  که به کمربند خورشیدي -در مقابل، درجه حرارت ایاالت جنوبی آمریکا (sunbelt)  به ندرت به زیر  -معروفند

ایاالت شمال غربی آمریکا در مجاورت . به غیر از ایاالت اورگان و واشنگتن و منطقه نیوانگلند، بقیه نقاط آمریکا معموال تابستانهاي داغی دارند. ی رسدصفر م
 ورت اقیانوس آرامداراي آب و هواي معتدل هستند در حالیکه بخشهاي جنوبی، ایاالت شمال شرقی آمریکا در مجا (Pacific Northwest) اقیانوس آرام

(Pacific Northeast) و غرب میانه آمریکا (Midwest)  آب و هواي مرطوب دارند. 
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 (.وجود دارد Pacific Northwest البته رطوبت در برخی نواحی به ویژه. (فصول بهار و پاییز در آمریکا معموال معتدل، گرم و آفتابی هستند

جون است و از بخش غرب میانه آمریکا وارد می شوند، گردبادها نیز معموال در اوایل تابستان در طول ساحل جنوب  همچنین فصل توفانهاي تورنادو بین آپریل و
 .شرقی و ساحل خلیج مکزیکو وجود دارند

 :مشخص شده اند Northweat, Midwest, Northeast, Southeast, Southwest, Great Plains در نقشه زیر مناطق

 

 آب و هواي نیمه خشک        
 آب و هواي مرطوب نیمه استوایی، تابستان هاي داغ و مرطوب و زمستان هاي خنک       
 آب و هواي اقیانوسی، تابستان هاي خنک و زمستان هاي خنک        
 ي مدیترانه اي، تابستان هاي خشک و گرم و زمستان هاي بارانی و خنک آب و هوا       
 آب و هواي مرطوب قاره اي، تابستان هاي گرم و زمستان هاي سرد       
 آب و هواي مرطوب قاره اي، تابستان هاي خنک و زمستان هاي بسیار سرد        
 آب و هواي کوهستانی        
 ستوایی خشک ا/آب و هواي مرطوب       
 آب و هواي خشک بیابانی       
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 تعطیالت رسمی آمریکا

 .داده است ایاالت متحده آمریکا، مانند دیگر کشورها، هر ساله تعدادي از روزها را به گرامیداشت رویدادها، شخصیت ها یا مناسبت هاي عمومی اختصاص
، تعدادي از این 1971از سال . در طی این ده روز مؤسسات دولتی تعطیل هستندرا مشخص کرده است، که  "تعطیل عمومی قانونی"آمریکا ده روز    کنگره

این . ببرند تعطیالت به جاي اینکه در تاریخ تقویمی خاصی باشند در روزهاي دوشنبه تعیین شده اند تا کارکنان از تعطیالت آخر هفته طوالنی تري بهره
 :تعطیالت در زیر آمده اند

 (New year's day) نوي میالديروز اول سال : اول ژانویه

 (Birthday of Martin Luther King) به یاد سالروز تولد مارتین لوتر کینگ رهبر جنبش حقوق مدنی: سومین دوشنبه ماه ژانویه

 (Washington's Birthday) بزرگداشت جرج واشنگتن اولین رییس جمهور آمریکا: سومین دوشنبه ماه فوریه

 (Memorial Day) روز یادبود از دست رفتگان جنگهاي داخلی: آخرین دوشنبه ماه می

 (Independence Day)  روز استقالل: چهارم جوالي

 (Labor Day) روز کارگر: اولین دوشنبه ماه سپتامبر

 (Columbus Day) سالروز اولین ورود کریستوف کلمب: دومین دوشنبه ماه اکتبر

 (Veterans Day) زنشستهروز قدردانی از سربازان با: یازدهم نوامبر

 (Thanksgiving Day) روز شکرگزاري: آخرین پنجشنبه ماه نوامبر

 (Christmas) تولد حضرت عیسی مسیح: بیست و پنجم دسامبر
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  آمریکا در تحصیل جامع اطالعات

 تقسیم بندي ها 

دانشگاه هاي ایالتی معموال بسیار ارزانتر . تقسیم میشوند (private school)و خصوصی  (state school) هاي آمریکا به دو گروه ایالتی  بطور کلی دانشگاه
 .محدودیت ظرفیت داشته باشند (international students) هستند اما ممکن است براي پذیرش دانشجویان خارجی

 :روه تقسیم کردعالوه بر آن دانشگاههاي آمریکا را می توان برحسب اینکه مراکز تحقیقاتی هستند یا نه به دو گ
 .(Universities)گروه اول دانشگاههایی هستند که درکنار تدریس مراکز تحقیقی هم هستند و دانشجویان مقطع دکترا قبول میکنند

 ستهاي دو ساله یا چهار ساله داشته و مدارکشان حداکثر تا مقطع لیسانس ا دسته دوم دانشگاههایی هستند که تنها به تدریس میپردازند و دوره
(Colleges). 

  .گفته میشود graduate program (فوق لیسانس و دکترا(و بعد از آن  undergraduate program در آمریکا به تحصیالت تا مدرك لیسانس
ه به هایی ک دانشگاه .(Quarter System) و یک چهارمی (Semester System) ترمی: آخرین تقسیم بندي مربوط به تقسیم بندي سال تحصیلی است

در سیستم یک چهارمی . صورت ترمی کار میکنند هر سال تحصیلی را از ابتداي سپتامبر تا آخر ماه می به دو ترم تقسیم میکنند که مشابه سیستم ایران است
  .سال تحصیلی به چهار ربع سه ماهه تقسیم میکند

  

  دوره هاي تحصیلی در آمریکا 

1.  Associate Degree چهار   دوره  از یک  تحصیل  دو سال  از گذراندن  یا پس  دو ساله  هاي از کالج  دبیرستان  د از دیپلمبع  تحصیل  دو سال  شامل
  .است  دانشگاهی  ساله

2. :Bachelor موسسه حقوقی ملک پور برترین ارائه کننده خدمات حقوق داخلی و بین ..(باشد می  دبیرستان  بعد از دیپلم  تحصیل  شامل چهار سال
  )المللی

3. Master: مدرك  دوره، دارا بودن  این  ورود به  براي .است  وقت  تمام  تحصیل  شامل دو سال   Bachelor    ،GRE ،TOEFL یاIELTSشرط ،  
با تعداد  دوره  ین ا گذراندن  البته    .است علمی  نامه  پایان  با ارایه  همراه  دوره  ها ي آمریکا این  دربیشتردانشگاه .است الزامی  استادان  و معرفی  معدل 

  )موسسه حقوقی ملک پور برترین ارائه کننده خدمات حقوق داخلی و بین المللی..(بیشتر واحد نیز میسر است
4. PhD:  مدرك   دارا بودن  معموالً  دوره  این  ورود به  براي Master ،GRE ،TOEFL یاIELTS)دوره  براي   .است  الزامی) برخی دانشگاه ها Ph.D. 

دکترا در   دوره  متوسط  طول .بگذراند  را با موفقیت  شفاهی  و دفاع  تحصیلی  نامه  جامع ، پایان  شده ، امتحان  تعیین  کا دانشجو باید دروسدر امری  
مستقیماً   گاهی.Ph.D مدارك .)موسسه حقوقی ملک پور برترین ارائه کننده خدمات حقوق داخلی و بین المللی.(است  آمریکا چهار سال  هاي دانشگاه

   .شود می داده Master  گذراندن  و بدون  Bachelorبعد از 

 



نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                                      فهرست                                             همه چیز در مورد کشور آمریکا    
 

9 
 

 انواع مدارك کارشناسی ارشد در آمریکا

بنا  .(Research Degrees)و مدارك تحقیقی (Professional Degrees)مدارك حرفه اي . به طور کلی دو نوع مدرك فوق لیسانس در آمریکا وجود دارد
 یا Master of Engineering مثال در رشته هاي مهندسی ممکن است. فه اي ممکن است نامهاي متفاوتی داشته باشندبه رشته تحصیلی مدارك حر

Master of Science in Engineering مدارك تحقیقی همه تحت یک نام. باشند Master of Science ارائه می شوند. 

 :این دو مدرك چند تفاوت اصلی دارند

واحد درسی و  30مدارك حرفه اي دانشجویان احتیاج به نوشتن تز یا مقاله تحقیقاتی ندارند و تمرکز اصلی پروگرام روي گذراندن معموال براي : نیازها پیش .1
به چاپ در مدارك تحقیقی دانشجویان ملزم به نوشتن یک پایان نامه تحقیقاتی هستند و معموال باید یک مقاله تحقیقی نیز . تمام کردن یک یا دو پروژه است

 .برسانند و در عوض تعداد واحد درسی کمتري بر میدارند

اي معموال دوره اي یک ساله دارند اما مدارك تحقیقی دو ساله هستند که دانشجویان سال اول را بیشتر با کالسها و سال  مدارك حرفه: طول دوره تحصیلی .2
 .دوم را با تحقیق میگذرانند

یا )هاي مالی کمتري دریافت میکنند  گذاري براي باال بردن موقعیت کاري دیده شده و کمک بیشتر به چشم یک سرمایهاي  مدارك حرفه: هاي مالی کمک .3
به علت اینکه . کمکهاي مالی دانشجویان عموما از بودجه تحقیقاتی میاید که استاد مربوطه براي یک موضوع خاص از دولت می گیرد). اصال دریافت نمیکنند

ممکن است در . اي فراهم نیست ها هم براي دانشجویان متقاضی مدارك حرفه کار تحقیقی انجام نمیدهند امکان برخورداري از این بودجهمدارك حرفه اي 
 .هاي خاص بخشی از شهریه به دانشجو بخشیده شود حالت

متقبل شود پذیرش گرفتن از این مدارك راحت تر از نوع  دقیقا به این علت که خود دانشجو معموال باید هزینه تحصیل مدارك حرفه اي را: پذیرش گرفتن .4
اگر نمره هاي خیلی . عالوه بر این خیلی از دانشگاهها مدارك تحقیقی فوق لیسانس را فقط به صورت پیوسته با مدرك دکترا ارائه میکنند. تحقیقی آن است

 .اي میتوانند گزینه خوبی باشند نوع مدارك حرفه خوبی ندارید و امکان مالی یک سال شهریه دادن هم برایتان فراهم است این

تفاوت این دو مدرك نه در اعتبار آنها بلکه در . هاي طراز اول از هردو مدرك ارائه میکنند هردو مدرك در آمریکا داراي اعتبار یکسان هستند و دانشگاه: اعتبار .5
شتر جذب بازار کار میشوند اما دانشجویان با مدرك تحقیقاتی بیشتر عالقمند به تحقیق دانشجویان مدارك حرفه اي بی. نوع دانشجویانی است که جذب میکنند

 .و یا ادامه تحصیل در مقطع دکترا هستند

چرا که در طی دوره تمرین تحقیق کردن خواهید کرد و . اگر قصد ادامه تحصیل در مقطع دکترا را دارید مدارك تحقیقی گزینه بهتري هستند: پذیرش دکترا .6
همین آشنایی و نیز مقاالت تحقیقی شما در طی دوره فوق لیسانس شانس پذیرش . با بسیاري از مهارتهاي الزم براي موفقیت در مقطع دکترا آشنا خواهید شد

  .هر چند که با هر دو مدرك میشود وارد مقطع دکترا شد. در مقطع دکترا باالتر می برد
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 دانشگاه هاي آمریکا مدارك مورد نیاز براي ارسال تقاضا به

 (Transcript) ریز نمرات *

الزم است که کارنامه ها را در پاکت هاي مهر و موم شده بفرستید که . معموال دو تا سه نسخه رسمی از ریزنمرات تمام دانشگاههایی که قبال رفته اید الزم است
به فارسی است می بایست ترجمه رسمی آن را هم همراه با نسخه اصلی در پاکت اگر اصل کارنامه . این مهر و موم باید توسط دانشگاه مربوطه انجام شود

براي دانشجویانی که در سال آخر تحصیل هستند و یا کارنامه شان هنوز آزاد نشده براي مراحل مقدماتی پذیرش گرفتن احتماال . گذاشته و مهر و موم کنید
اما باید توجه کنید .ز رییس دانشکده یا آموزش که مبتنی بر صحت مندرجات کارنامه باشد کفایت میکندفرستادن نسخه غیر رسمی کارنامه که همراه با گواهی ا

براي گرفتن کپی رسمی کارنامه معموال مدرك تحصیلی . که در صورت پذیرش گرفتن دانشگاه مقصد یک نسخه از کارنامه رسمی شما را درخواست خواهد کرد
 .این به این معنی است که شما هیچ بدهی به دانشگاه و وزارت علوم ندارید. خریداري شود باید آزاد شده باشد یا به اصطالح

 (Application Forms) فرم هاي تقاضا *

تا زمانی که این . ها دقیق و کامل پر شوند بسیار مهم است که این فرم. هستند (Applicant) هاي تقاضا معموال حاوي سئواالت کلی در مورد متقاضی فرم
ها این فرمها را به صورت آنالین در دسترس دارند که کار شما  معموال اکثر دانشگاه .ها را کامل نکنید و نفرستید بررسی تقاضاي شما به جریان نخواهد افتاد رمف

 .را راحت تر خواهد کرد

 (Recommendation Letters) توصیه نامه ها *

. نامه ها باید توسط استادانی که رابطه دانشگاهی یا حرفه اي با شما داشته اند نوشته شود این توصیه. دنامه ها بخش خیلی مهمی از پرونده شما هستن توصیه
از لحاظ علمی یا (ها را براي پرکردن به افرادي بدهید که شما را خوب میشناسند  نامه این توصیه. ها معموال دو یا سه توصیه نامه درخواست میکنند دانشگاه

در نامه باید تشریح شده باشد که . ها و محسنات شما را گوشزد خواهند کرد تید که درباره شما مطالب خوبی خواهند نوشت و مهارتو مطمئن هس) کاري
هاي شما کدام هستند، و چرا شما شایستگی دارید که از دانشگاه مقصد  کننده چه مدت است که شما را میشناسد، فکر میکند که قابلیت شخص توصیه

فراموش نکنید که کمیته . توجه داشته باشید که توصیه نامه باید نشان بدهد که فرد توصیه کننده شما را خیلی خوب میشناسد. مالی بگیریدکمک /پذیرش
این نکته مخصوصا براي متقاضیان مدرك . رشته مناسب هستید/مخصوصا میخواهد بداند که چرا شما براي این دانشگاه (Admission Committee)پذیرش

 .ترا مهم استدک

 (Statement of Purpose) مرامنامه *

در این قسمت شما تشریح خواهید کرد که چه کسی هستید، چه پیشینه علمی و کاري دارید، چرا .ترین بخش پرونده شما خواهد بود این بخش احتماال سخت
به بیان دیگر شما عمال می خواهید .در باره آینده بعد از تحصیل چیست عالقمندید که در این دانشگاه و رشته بخصوص ادامه تحصیل دهید، و دیدگاه و هدفتان

اي تقاضا  نوشته شما باید به روشنی توضیح دهد که براي چه رشته. کمیته پذیرش را ترغیب و قانع کنید که شما را به خیلی از متقاضیان دیگر ترجیح بدهند
 .اورید، و چگونه میتوانید براي دانشگاه مقصد و محیط علمی آن مثمر ثمر باشیدمیکنید، انگیزه شما چیست، چه چیزي میخواهید به دست بی

* .C.V 

خوب در کسب  C.V به همین علت تهیه یک. یکی از موثرترین و مهمترین ابزار براي بدست آوردن موقعیت هاي تحصیلی در آمریکا، ایجاد ارتباط موثر است
با این حال در . مخصوص دانشگاه را پر کنند C.V دانشگاهها دانشجویان را ملزم می کنند که یک فرم استانداردبعضی از . پذیرش یک دانشگاه بسیار موثر است

این است که اگر متقاضی در پی کسب  C.V یکی از نکته هاي کلیدي در تهیه. را تهیه کند C.V بیشتر موارد این به خود متقاضی بر می گردد که چگونه یک
که در این  -براي کسب موقعیت شغلی است  C.V اما در صورتی که. ید سوابق تحصیلی و تحقیقاتی خود را در صفحه اول ارائه دهدموقعیت تحصیلی است با
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وقتی که با . صفحه بیشتر نیست 3-2از  C.V معموالً .الزم است که اول به تجربیات کاري اشاره شود –می گویند  (Resume) حال معموالً به آن رزومه
بسیاري از دانشگاهها هم را جزو یکی از مدارکی قرار می دهند که . است C.V. کاتبه می کنید چیزي که براي معرفی بیشتر خود براي او می فرستیداستادي م

ن فایل شما تبدیل شود چون در این صورت امکان باز شد rtf یا pdf به فرمت C.V بهتر است که. باید براي کمیته تحصیالت تکمیلی دانشگاه فرستاده شود
بعضی ها هم اعتقاد دارند که . مورد نظر شما پرینت خواهد شد "تنظیمات صفحه اي"توسط اغلب سیستمها وجود دارد و از طرف دیگر فایل تهیه شده با همان 

 .رسمی تر است pdf فرمت

 (... , GRE ,TOEFL) امتحانات استاندارد *

را قبول  IELTS ترجیح می دهند و اکثریت قریب به اتفاق دانشگاههاي سطح باالي آمریکا نمره IELTS را به TOEFL تعداد زیادي از دانشگاههاي آمریکا
را  بنابراین اگر کسی بطور همزمان در حال تقاضا دادن براي چند کشور مختلف است، باید اطالعات الزم براي مدرك زبان مورد قبول هر دانشگاه. نمی کنند
 .کسب کند

شود  گفته می (Standardized tests) فل شما ممکن است الزم باشد که در امتحانات دیگري هم که اصطالحا به آنها امتحانات استانداردعالوه بر امتحان تا
 هاي مدیریت و دانشجویان رشته (GRE General) عمومی GREهاي مهندسی و علوم باید امتحان  به عنوان مثال دانشجویان رشته. شرکت کنید

(MBA=Master of Business Administration) باید امتحان GMAT هاي علوم عالوه بر امتحان عمومی بعضی از رشته. را بدهند GRE  شاید الزم
تر هستند چون براي تمام دانشجویان  این امتحانات معموال از تافل سخت. را هم بگذرانند (GRE Subject) باشد که بخش هاي مربوط به رشته خودشان

 .شوند و دانشجویان آمریکایی هم باید در آنها نمره حد نصاب را کسب کنند طراحی می) ها فقط خارجی و نه(متقاضی 

 پرداخت هزینه تحصیل در آمریکا

 ، دستیار تحقیق یا(fellowship) معموال دانشجویان از یکی از سه طریقه بورس .هزینه تحصیل در آمریکا مخصوصاً براي دانشجویان خارجی بسیار باالست
RA ، (research assistantship) و یا دستیار تدریس یا TA ، (teaching assistantship)  نه تنها از پرداخت شهریه معاف می شوند، بلکه درآمدي

 .نیز کسب می کنند

* Fellowships and Scholarships یا بورس هاي تحصیلی 

انشکده ها یا شرکتها و موسسات خارج از دانشگاه به منظور تشویق در اختیار دانشجویان بورسهاي تحصیلی داري انواع گوناگونی است که معموال از سوي د
معموالً براي . خصوصیت اصلی بورسها این است که بر خالف کمک هزینه در قبال گرفتن آن الزم نیست کار بکنید. مستعد در تعدادي محدود قرار میگیرد

این مورد معموالً توسط اداره . و توصیه نامه هاي اساتید بسیار مهم هستند (GPA) س و فوق لیسانسو معدل دوران لیسان GRE نمره fellowshipکسب 
مدارك و شرایط الزم براي کسب چنین موقعیتی را در وبسایت دانشگاه مورد نظر می توانید . تحصیالت تکمیلی دانشگاه بررسی می شود و بسیار رقابتی است

 .پیدا کنید

* Teaching Assistantship 

از تنوع بسیاري برخوردار است  TA ضمن اینکه وظیفه افراد. بري همکاري با یکنفر استاد در تدریس یک دوره بخصوص انتخاب می شوید TA شما بعنوان یک
نظر استادي دارد که با سمت شما بعنوان دستیار تدریس بستگی به . که بصورت عمومی شامل نمره دادن، کمک به دانشجویان و اداره جلسات هفتگی می باشد

ساعت در هفته با آنان همکاري نمائید و تعدادي نیز ممکن است تنها  40تعدادي از اساتید ممکن است که از شما بخواهند که به مدت . وي همکاري دارید
این موقعیت بخصوص براي کسانی . گی داردبه تسلط دانشجو به زبان انگلیسی و توانایی تدریس بست TA کسب موقعیت. خواستار تصحیح اوراق امتحان باشند

را ادامه ) تدریس در دانشگاه(که می خواهند با فرهنگ و زبان آمریکایی آشنایی زیادي پیدا کنند و بخصوص براي کسانی که می خواهند در آینده همین شغل 
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تدریس موفق در کالسهاي درس . دارند TA ان خارجی متقاضیمعموالً دانشگاههاي مختلف کالسها و یا دوره هایی براي دانشجوی. دهند بسیار مفید است
 .آمریکا تا حد زیادي به مدیریت کالس وابسته است

* Research Assistantship 

 RA بعنوان در موارد بسیاري اساتید از طریق پروژه هاي تحقیقاتی بودجه اي کسب می کنند که قسمتی از این بودجه به دانشجویان فوق لیسانس یا دکترا
به نوع پروژه تحقیقاتی و تخصص استاد مورد نظر بر می گردد، بهترین کار براي اطالع از این موقعیت ها، تماس  RA از آنجا که اساس کسب. تعلق می گیرد

 .مستقیم با استاد مربوطه است

  آمریکا هاي دانشگاه جامع اطالعات

سسه آموزش عالی امکان تحصیالت در سطوح مختلف آموزش عالی را براي تقریباً تمامی افراد دانشگاه و مؤ 5،800ایاالت متحده آمریکا با داشتن قریب به 
 .است جامعه خود فراهم نموده

هاي تحقیقاتی آمریکا امروزه توسط بسیاري از کشورها الگوبرداري  بطوریکه از سیستم دانشگاه. اي دارند آمریکا از کشورهایی است که سیستم دانشگاهی پیشرفته
 .است شده

 هاي آمریکا بندي دانشگاه طریقه رتبه

هاي  تواند براساس کیفیت برخی شاخص ها می بندي رتبه. گیرد ها و موسسات آموزش عالی آمریکا بر اساس پارامترهاي مختلفی انجام می بندي دانشگاه رتبه
ها، دانشجویان، داوطلبین ورود به دانشگاه  ط به مدرسین و اساتید، بورسیهتوان به آمارهاي تجربی، برآوردهاي مربو ها می از جمله این شاخص. موجود انجام شود

بطور نمونه یک تحقیق در . گیرد ها هم هستند که بر اساس نحوه پذیرش و ورود دانشجویان به دانشگاه صورت می بندي برخی از رتبه. و برخی دیگر اشاره کرد
 NRC اي در ایاالت متحده بصورت معناداري تحت تاثیر سیستم پذیرش دانشجوست ولی در رتبه بنديه بندي دانشگاه دهد که رتبه دانشگاه کرنل نشان می

 .کند ها را تعیین می تعداد نشریات و مقاالت رتبه دانشگاه

 .اند دهند که مهمترین آنان در ذیل قید گردیده هاي آمریکا را انجام می بندي دانشگاه موسسات متعددي در آمریکا رتبه

 U.S. News & World Reportندي نشریه رتبه ب

  .کند هاي مختلف منتشر می ها و رشته هاي برتر آمریکا را در دسته ، هر ساله لیستی از دانشگاهU.S. News & World Report نشریه

  

  

  

  

  

 

HOTSYS
Highlight
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 رتبه کلی با احتساب موسسات خصوصی

 رتبه کلی ایالت دانشگاه

 1 ماساچوست دانشگاه هاروارد

 2 نیوجرزي توندانشگاه پرینس

 3 کنتیکت دانشگاه ییل

 4 ماساچوست دانشگاه ام آي تی

 4 کالیفرنیا دانشگاه استنفورد

 6 کالیفرنیا موسسه فناوري کالیفرنیا

 6 پنسیلوانیا دانشگاه پنسیلوانیا

 8 نیویورك دانشگاه کلمبیا

 8 کارولیناي شمالی دانشگاه دوك

 8 ایلینوي دانشگاه شیکاگو

 بدون احتساب موسسات خصوصی رتبه کلی

 رتبه کلی ایالت دانشگاه

 1 کالیفرنیا دانشگاه کالیفرنیا در برکلی

 2 ویرجینیا دانشگاه ویرجینیا

 3 کالیفرنیا دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس

 4 میشیگان دانشگاه میشیگان

 5 کارولیناي شمالی دانشگاه کارولیناي شمالی در چپل هیل

 6 ویرجینیا ند ماريکالج ویلیام ا
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 7 ویسکانسین دانشگاه ویسکانسین

 7 جورجیا موسسه فناوري جورجیا

 7 کالیفرنیا دانشگاه کالیفرنیا در سن دییگو

 10 ایلینوي دانشگاه ایلینوي در اوربانا شامپاین

 

 بندي وبومتریک رتبه

این . است تهیه شده -(CSIC)واحدي از انجمن ملی تحقیقات اسپانیا - (CINDOC) توسط آزمایشگاه سایبرمتریک هاي دنیا دانشگاه بندي وبومتریک رتبه
 .است دانشگاه دنیا را بر اساس اطالعات مبتنی بر وب آنها تحلیل کرده 4000بندي بیش از  رتبه

ترها عبارتند از حجم اطالعات موجود بر روي این پارام. انجام شد و بر اساس شاخصی مرکب از چندین پارامتر تهیه شد 2004بندي اولین بار در سال  این رتبه
ماه و تیرماه بروز  بندي هر ساله در دي این رتبه. هاي برگشتی خارجی آن است وب، قابلیت دسترسی و نسبت اطالعات منتشر شده در وب به میزان لینک

 .آورد ها و مراکز تحقیقاتی فراهم می شود و یک مقیاس وبی براي دانشگاه می

هاي با کیفیت آموزشی باال ممکن  بنابراین دانشگاه. اند که میزان توجه موسسات را به نشر اینترنتی نشان دهد ومتریک به این دلیل بوجود آمدههاي وب شاخص
 .بندي رتبه مورد انتظار خود را بدست نیاورند هاي انتشار اینترنتی، در این نوع رتبه است به دلیل عدم تمایل به سیاست

 ایالت دانشگاه
 رتبه کلی

 

 1 ماساچوست ام آي تی

 2 کالیفرنیا دانشگاه استنفورد

 3 ماساچوست دانشگاه هاروارد

 4 کالیفرنیا دانشگاه کالیفرنیا در برکلی

 5 نیویورك دانشگاه کرنل

 6 میشیگان دانشگاه میشیگان

 7 کالیفرنیا دانشگاه کلتک
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 8 مینسوتا دانشگاه مینسوتا

-ینوي در اوربانادانشگاه ایل
 شامپاین

 9 ایلینوي

 10 تگزاس دانشگاه تگزاس در آستین

 بندي عملکرد مقاالت علمی رتبه 

سنجی است که توسط انجمن ارزیابی و ارتقادهی آموزش عالی تایوان صورت  بندي بر اساس روش کتاب ها یک رتبه بندي عملکرد مقاالت علمی دانشگاه رتبه
سال اخیر،  11سال اخیر، مقاالت کنونی، ارجاعات به کتب و مقاالت در  11مقاالت : است که عبارتند از شاخص در نظر گرفته شده 9در این روش، . است گرفته

، میزان مورد مرجع قرار گرفتن مقاالت، مقاالت چاپ شده در مجالت با ضریب تاثیر گذاري باال و برتري H ارجاعات به کتب و مقاالت در حال حاضر، شاخص
وري تحقیقات، میزان تاثیرگذاري تحقیقات  بهره: دهنده سه معیار کارکرد مقاالت علمی است شاخص نشان 9بندي با توجه به این  این نوع رتبه. هاي فعالیت زهحو

 .است بندي شده دانشگاه برتر دنیا تحلیل و رتبه 500سنجی کارکرد مقاالت علمی  در این پروژه با کمک روش کتاب. و برتري تحقیقات

 رتبه کلی ایالت دانشگاه

 1 ماساچوست دانشگاه هاروارد

 2 مریلند دانشگاه جانز هاپکینز

 3 کالیفرنیا دانشگاه استنفورد

 4 واشنگتن دانشگاه واشنگتن

دانشگاه کالیفرنیا در لس 
 آنجلس

 5 کالیفرنیا

 6 میشیگان دانشگاه میشیگان

 7 ماساچوست ام آي تی

 8 کالیفرنیا برکلی دانشگاه کالیفرنیا در

 9 پنسیلوانیا دانشگاه پنسیلوانیا

 10 نیویورك دانشگاه کلمبیا
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 بندي کیپلینگر رتبه 

دانشگاه برتر آمریکا، و با در نظر گرفتن چندین شاخص، همانند نسبت تعداد استاد به  500بندي کیپلینگر توسط نشریه مالیه کیپلینگر هر ساله از میان  رتبه
هاي عمومی برتر آمریکا را  حصیلی دانشجویان، تعداد بورسهاي موجودي، بدهی دانشجویان پس ار فارغ التحصیلی، و پارامترهاي دیگر، دانشگاهدانشجو، خرج ت

 .کند بندي می تحلیل و رتبه) در مقطع کارشناسی(

 ایالت دانشگاه
 رتبه کلی

 

 1 لیکارولیناي شما دانشگاه کارولیناي شمالی در چپل هیل

 2 فلوریدا دانشگاه فلوریدا

 3 ویرجینیا دانشگاه ویرجینیا

 4 جورجیا دانشگاه جورجیا

 5 ویرجینیا دانشگاه ویلیام اند ماري

 6 نیویورك شعبه گنیسیو - دانشگاه ایالتی نیویورك 

 7 نیویورك دانشگاه ایالتی نیویورك در بینگهمتون

 8 فلوریدا نیوکالج آو فلوریدا

 9 مریلند مریلند در کالج پاركدانشگاه 

 10 کالیفرنیا دانشگاه کالیفرنیا در سن دیگو

 بندي پلیبوي رتبه 

یان، بندي پلیبوي توسط نشریه پلیبوي هر ساله با در نظر گرفتن چندین شاخص در رابطه با محیط مسرت بخش بصورت کل و فعالیتهاي تفریحی دانشجو رتبه
 .کند ي میبند هاي آمریکا را رتبه دانشگاه

 رتبه کلی ایالت دانشگاه

 1 فلوریدا دانشگاه میامی
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 2 تگزاس دانشگاه تگزاس در آستین

 3 کالیفرنیا دانشگاه ایالتی سن دییگو

 4 فلوریدا دانشگاه فلوریدا

 5 آریزونا دانشگاه آریزونا

 6 ویسکانسین مدیسون-دانشگاه ویسکانسین

 7 جورجیا دانشگاه جورجیا

 8 لوئیزیانا لتی لوئیزیانادانشگاه ایا

 9 آیووا دانشگاه آیووا

 10 ویرجینیاي غربی دانشگاه ویرجینیاي غربی

 بندي حرفه اي دانشگاه هاي دنیا رتبه

س بنیان توسط مدرسه عالی ملی معدن پاری 2007هاي دنیا نخست در سال  اي دانشگاه بندي حرفه هاي دنیا، رتبه بندي آموزشی دانشگاه در مقایسه با رتبه
شرکت  500بندي تعداد مدیران اجرایی ارشد در میان  شاخص اصلی این رتبه .پردازد اي می گیري کارایی هر دانشگاه در اصول حرفه گذاشته شد که به اندازه

اي  بندي حرفه هاي دنیا و رتبه اهبندي آموزشی دانشگ رتبه. شود اند محاسبه می که بر اساس دانشگاهی که آنان درس خوانده) از لحظ سودآوري(مطرح دنیاست 
ها را در زمینه آموزشی و در زمینه سودآوري اقتصادي نشان  توانند مکمل یکدیگر در نظر گرفته شوند چرا که به ترتیب قابلیت دانشگاه هاي دنیا می دانشگاه

 .دهد می

 رتبه کلی جهانی کشور دانشگاه

 1 ژاپن دانشگاه توکیو

 2 آمریکا دانشگاه هاروارد

 3 آمریکا دانشگاه استنفورد

 4 ژاپن دانشگاه واسدا

 5 کره جنوبی دانشگاه ملی سئول
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 6 فرانسه هاش ا سه

 7 آمریکا دانشگاه دوك

 7 انگلیس دانشگاه آکسفورد

 7 آمریکا دانشگاه پنسیلوانیا

 10 فرانسه دانشگاه انا

  

 هاي آمریکایی در خاورمیانه دانشگاه

میالدي در شهر دبی در امارات متحده  1995، دانشگاهی آمریکایی است که در سال (American University in Dubai) دانشگاه آمریکایی دوبی *
 .عربی تاسیس شد

 .شوند دروس دانشگاهی در این دانشگاه به زبان انگلیسی تدریس می

میالدي در شهر شارجه در امارات  1997، دانشگاهی آمریکایی است که در سال (American University of Sharjah) دانشگاه آمریکایی شارجه *
 .متحده عربی تاسیس شد

 .شوند انگلیسی تدریس می  دانشجو، و دروس دانشگاهی در این دانشگاه به زبان 5180این دانشگاه 

میالدي در  2007، دانشگاهی آمریکایی است که در سال (American University of Iraq - Sulaimani) سلیمانیه -اق دانشگاه آمریکایی عر *
 .شهر سلیمانیه در کردستان عراق تاسیس شد

 .شوند هاي انگلیسی و کردي تدریس می دروس دانشگاهی در این دانشگاه به زبان

میالدي در شهر بیروت در لبنان  1866، دانشگاهی آمریکایی است که در سال (American University of Beirut) دانشگاه آمریکایی بیروت *
 .تاسیس شد

 .شوند انگلیسی تدریس می  دانشجو دارد، و دروس دانشگاهی در این دانشگاه به زبان 7036این دانشگاه 

 1994، دانشگاهی آمریکایی است که در سال (American University of Science and Technology) دانشگاه آمریکایی علم و صنعت *
 .میالدي در شهر بیروت در لبنان تاسیس شد

 .شوند انگلیسی تدریس می  دانشجو دارد، و دروس دانشگاهی در این دانشگاه به زبان 4000این دانشگاه 
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میالدي در شهر الجبیل در  1998ی است که در سال ، دانشگاهی آمریکای(American University of Technology) دانشگاه آمریکایی فناوري *
 .لبنان تاسیس شد

 .شوند هاي انگلیسی و عربی تدریس می دروس دانشگاهی در این دانشگاه به زبان

نظر این دانشگاه زیر  .نام یک دانشگاه آمریکایی است که در قطر قرار دارد (Texas A&M University at Qatar) در قطر A&M دانشگاه تگزاس *
 .معمار این مجموعه، ریکاردو لگورتا است .شود در آمریکا اداره می A&M مستقیم دانشگاه تگزاس

این دانشگاه زیر  .نام یک دانشگاه آمریکایی است که در قطر قرار دارد (Carnegie Mellon University in Qatar) دانشگاه کارنگی ملون در قطر *
 .معمار این مجموعه، ریکاردو لگورتا است .شود آمریکا اداره می نظر مستقیم دانشگاه کارنگی ملون در

 .نام یک دانشگاه آمریکایی است که در قطر قرار دارد (Weill Cornell Medical College in Qatar) کالج پزشکی ویل کرنل در قطر *

 .شود آمریکا اداره می این دانشگاه زیر نظر مستقیم دانشکده علوم پزشکی دانشگاه کرنل در

میالدي در شهر قاهره در مصر تاسیس  1919، دانشگاهی آمریکایی است که در سال (American University in Cairo) دانشگاه آمریکایی قاهره *
 .شد

 .شوند انگلیسی تدریس می  دانشجو، و دروس دانشگاهی در این دانشگاه به زبان 5322این دانشگاه 

 .میالدي در کویت تاسیس شد 2004، دانشگاهی آمریکایی است که در سال (American University of Kuwait) ایی کویتدانشگاه آمریک *

 .شوند انگلیسی تدریس می  دانشجو، و دروس دانشگاهی در این دانشگاه به زبان 1162این دانشگاه 
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 آمریکا در زندگی جامع اطالعات   

  

 Social Security Number گرفتن 

Social Security Number یا به طور اختصار SSN  ،عملکردي مشابه شماره ملی دارد و براي انجام بسیاري از امور از قبیل دریافت حقوق از دانشگاه
 .ها، حتی گاهی دریافت خط تلفن و بسیاري از موارد دیگر ضروري است گرفتن کارت اعتباري، دریافت انواع وام از بانک

این شماره در . در صورتی امکان دارد که شما توسط کسی استخدام شده باشید و درآمدي دریافت کنید Social Security Number و یا SSN دریافت
ت این شماره سري است یعنی اینکه شما نباید آن را در دسترس سایر افراد بگذارید، در غیر این صور. حقیقت شماره ي رکورد شما براي پرداخت مالیات است

یک استاد هستید، کارمند دانشگاه محسوب می  RA یا TA وقتی شما(براي استخدام در دانشگاه  SSN دریافت. ممکن است آن افراد از آن سوء استفاده کنند
به صورت خودکار  (Tuition) و اعالم آن به دانشگاه شهریه ترم شما SSN همچنین قبل از دریافت. و دریافت حقوق ماهانه از دانشگاه ضروري است) شوید 

بنابراین مهم ترین اقدام شما بعد از ورود به آمریکا درخواست براي ) البته دفتر دانشکده شما را در این زمینه راهنمایی خواهد کرد)نمی شود،  (waive) لغو
روز  10آمریکا گذشته باشد، بنابراین بعد از ورود، روز از ورود شما به  10البته توجه داشته باشید که قبل از درخواست باید حداقل  .خواهد بود SSN صدور

 .اقدام کنید SSN صبر کنید و بالفاصله بعد از آن براي دریافت

 :مراجعه نمایید  Social Security Administrationترین مرکز  مدارك زیر را آماده نمایید و به نزدیک SSN براي دریافت

 گذرنامه 
 کارت I-94 
 I-20 : I-20  این مدرك توسط دانشگاه ها از طرف. پذیرش در دانشگاه هاي آمریکا استمدرك رسمی Department of Homeland 

Security دانشجویان متقاضی دریافت هر نوع از ویزاي دانشجویی براي ورود به آمریکا موظف هستند در هنگام مصاحبه .صادر می شود I-20  خود
صفحه اول شامل اطالعات مربوط به دانشجو، دانشگاه، رشته تحصیلی، طول مدت . سه صفحه استشامل  I-20 .را به سفارت آمریکا تحویل دهند

 .تحصیل، حداکثر تاریخ ورود به دانشگاه، هزینه ها و نحوه حمایت مالی از دانشجو است
 نامه کارفرما( اید  اي از طرف دانشگاه که مشخص نماید شما به استخدام دانشگاه در آمده نامه ) 
 ه از طرف دانشگاه که نشان دهد شما دانشجوي تمام وقت هستیدتاییدی 
 المللِ دانشگاه که تایید نماید شما دانشجوي اي از طرف مرکز امور بین نامه F-1 هستید 

 .خود را دریافت خواهید کرد SSN پس از اقدام معموال ظرف کمتر از یک ماه

را ندارند  SSN گیرند، معموالً امکان دریافت م است و دانشجویانی که بدون کمک هزینه پذیرش میالز SSN استخدام شدن در دانشگاه براي دریافت: یادآوري
  .هایی برایشان ایجاد خواهد کرد و متاسفانه این امر محدودیت
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 افتتاح حساب در بانک

انک هایی که به طور گسترده در آمریکا فعالیت می کنند، خوشبختانه تمام ب. معموال با استفاده از پاسپورت معتبر، افتتاح حساب در بانک ممکن خواهد بود
بانک معتبر دیگري  US Bank بعد از آن. بزرگترین بانک آمریکا است Bank of America .نیز ارائه می دهند online بسیاري از خدماتشان را به صورت

معموال جز براي نقد کردن . زندگی شما است/ید، نزدیکی شعبه آن به محل کارفاکتور دیگري که براي انتخاب بانک مورد نظرتان باید مد نظر داشته باش .است
نیاز به  credit براي افتتاح حساب. نیز قابل دریافت است ATM چک یا دریافت اسکناس احتیاجی به مراجعه به بانک نخواهید داشت که دومی از طریق

استفاده  debit و یا checking را دریافت کنید، باید از حساب social security number (SSN) خواهید داشت بنابراین تا زمانی که SSN داشتن
 .کنید

 دریافت گواهینامه و یا کارت شناسایی ایالت مربوطه 

شدن  گمداشتن کارت شناسایی و یا گواهینامه این مزیت را دارد که دارنده دیگر مجبور نیست پاسپورتش را با خود مرتب حمل کند و در نتیجه ریسک 
و یا براي سفر رفتن با هواپیما و بعضا براي ) و یا خرید مشروبات الکلی Bar مانند بار( براي ورود به مکانهایی که شرط سنی دارد . پاسپورت کمتر خواهد بود

مواقع جدي تر مانند سفر و یا خرید، احراز هویت توسط پلیس و یا استفاده از کردیت کارت در هنگام خرید شما نیاز به مدرك احراز هویت دارید و در بعضی 
بگیرید، اقدام براي دریافت کارت  (driving license) بنابراین حتی درصورتی که نمی خواهید گواهینامه. کارت شناسایی دانشگاه اعتبار الزم را ندارد

که زیر مجموعه ي هر ایالت است انجام می شود و عالوه  department of licensing صدور هر دوي این مدارك توسط. شناسایی ایالت را مد نظر قرار دهید
براي دریافت اطالعات بیشتر در این زمینه می توانید به . بر احتیاج به داشتن مدارك شناسایی پایه مانند پاسپورت شما احتیاج به اثبات صحت آدرس هم دارید

 .دانشگاه مراجعه فرمایید information center وب سایت هاي دفاتر مربوطه در ایالت خودتان و یا به

 خرید تلفن همراه 

ها یکسان نیست و بسته به  قیمت و کیفیت خدمات این شرکت. دهند را ارائه می (Cell Phone) هاي تلفن همراه هاي مختلفی سرویس در کشور آمریکا شرکت
، T-Mobile ،at&t نِ اصلیِ خدمات تلفن همراه در آمریکا عبارتند ازارائه دهندگا. هاي مختلفی وجود دارد میزان مبلغی که مایلید هزینه کنید، گزینه

Verizon  وSprint. توان گفت در یک نگاه کلی می T-Mobile ترین خدمات و  مقرون به صرفهVerizon دهد بهترین کیفیت را ارائه می. 

دقیقه مکالمه در  1000سرویسی بگیرید که شامل  T-Mobile توانید از دالر می 40ي زیادي نیستید، با پرداخت ماهیانه حدود  اگر مایل به تخصیص بودجه
است و در صورت عقد قرارداد دو ساله گوشی مجانی نیز دریافت ) شنبه و یکشنبه(ها  شب و آخر هفته 9ي نامحدود بعد از ساعت  روزهاي عادي و مکالمه

این  (Prepaid) پرداخت شده هاي پیش توانید از تلفن کنید، می دقیقه در ماه صحبت نمی 300همچنین در صورتی که با تلفن همراه خود بیش از . خواهید کرد
شود و اعتبار پرداختی شما تا یکسال  سنت از اعتبار شما کاسته می 10دالر در ابتدا بپردازید به ازاء هر دقیقه مکالمه  100چنانچه مبلغ . شرکت استفاده نمایید

الزم به ذکر است که پوششِ . شود ي اعتبار شما به سال آینده منتقل می د مجدد اعتبار قبل از سپري شدن یکسال، باقیماندهمعتبر خواهد بود و در صورت خری
  .نسبتاً خوب است؛ به خصوص در ایالت کالیفرنیا کاربران این شرکت مشکل چندانی از این نظر نخواهند داشت T-Mobile سیگنالِ

Verizon ي مخابراتی تلفن همراه در آمریکاست و پوشش سیگنال بسیار خوبی هم دارد بکهترین ش داراي پیشرفته. 

چنانچه مایلید همیشه به اینترنت و ایمیل خود دسترسی داشته باشید و از . هاي بزرگ ارائه کننده خدمات تلفن همراه است نیز از جمله شرکت at&t شرکت
ي  دالر است و هزینه ماهیانه 400حدود  iPhone هزینه خرید. از این شرکت فکر کنید iPhone خرید توانید در مورد نظر مالی نیز محدودیتی ندارید، می

ها و همچنین  دقیقه مکالمه در شب و آخر هفته 5000دقیقه مکالمه در روزهاي عادي،  450دالر در ماه است که شامل  60دریافت سرویس نیز حداقل 
 . باشد دسترسی نامحدود به اینترنت می
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 .زیرا این شرکت مشکالت زیادي از نظر پوشش سیگنال و کیفیت خدمات دارد  شود، چندان توصیه نمی Sprint ستفاده از خدمات شرکتا

 خرید اتومبیل

. ن برخوردارنداز محبوبیت بیشتري نسبت به سایری (Honda) و هوندا (Toyota) هاي تویوتا در آمریکا طیف بسیار وسیعی از اتومبیل وجود دارد، اما اتومبیل
به همین . اشاره کرد) ها نه در تمام مدل(توان به قیمت نسبتاً پایین، دوام زیاد، قیمت کم قطعات یدکی و کمی مصرف بنزین  از جمله دالیل اصلی این مساله می

از هوندا در بین  Civicاز تویوتا و  Corolla ها مدل یلهاي این اتومب از بین انواع مختلف مدل. شود که ترجیحاً تویوتا یا هوندا خریداري نمایید دلیل توصیه می
شود  همچنین توصیه می. تر خواهد بود ها در آینده نیز ساده ها کم مصرف و کم هزینه هستند و فروش آن هر دو این اتومبیل. دانشجویان طرفدار بیشتري دارند

 .اي در آمریکا کم طرفدارند و فروش اتومبیل براي شما در آینده مشکل خواهد بود ي دندهها هاي دنده اتوماتیک را خریداري نمایید، زیرا مدل که ترجیحا مدل

یا  VIN .اتومبیل را گرفته و پیشینه اتومبیل را قبل از خرید ببینید VIN شود که کنید، توصیه می صرف نظر از این که از چه کسی اتومبیل را خریداري می
Vehicle Identification Number توانید به پیشینه  هاي موجود در ایاالت متحده دارند و از طریق آن می ي منحصر بفردي است که تمام اتومبیل شماره

 (معموال حدود یک ماه(دهند تا براي مدت معینی  دالر به شما اجازه می 30با دریافت مبلغی حدود  carfax هایی مثل سایت وب. اتومبیل دسترسی پیدا کنید
ي اتومبیل هم براي اطمینان از تصادفی نبودن اتومبیل و هم براي  دیدن پیشینه. ها را استخراج نمایید ي اتومبیل را وارد نموده و پیشینه VIN تعداد نامحدودي

اتومبیل اندازه  ي فنی شوند که در آن میزان آالیندگی سال، باید معاینه 5تر از  هاي قدیمی اتومبیل. ي مکانیکی مفید است اطمینان از نداشتن مشکالت عمده
بدیهی است که خرید . ي مکانیکی موتور است چنانچه اتومبیلی به دفعات امتحان آالیندگی را رد کرده باشد، به احتمال زیاد دچار مشکل عمده. شود گیري می

ان دهید و از سالم بودن آن اطمینان حاصل شود که اتومبیل را قبل از خرید به مکانیک نش ، توصیه میVIN عالوه بر بررسی. شود چنین اتومبیلی توصیه نمی
هاي  خرید اتومبیل. تر و جدیدتري بخرید در نتیجه تا آنجا که ممکن است اتومبیل سالم. به خاطر داشته باشید که تعمیرات اتومبیل بسیار پرهزینه است. نمایید

 .ي خرید و دردسر تعمیرات خواهد چربید یر در دراز مدت به هزینههاي تعم ي زیادي ندارد، اما هزینه قدیمی گرچه در ابتدا احتیاج به صرف هزینه

از فروشندگان  50٪تا  20٪هاي اتومبیل بین  معموالً قیمت فروشگاه. هاي اتومبیل خریداري نمایید توانید از اشخاص و همچنین از فروشگاه اتومبیل را می
هایی در مورد  تر است، اما فروشندگان اتومبیل ممکن است خدمات بیشتر و ضمانت ه صرفهدر نتیجه خرید اتومبیل از اشخاص معموالً ب. شخصی باالتر است

  . شود اتومبیل به شما بدهند که گاهی مفید واقع می

ما کمک کند تا تواند به ش گرفتن وام می. دهند هاي اتومبیل به شما وام خرید اتومبیل با بهره نسبتاً کم می ها و همچنین بعضی از فروشگاه بسیاري از بانک
هاي اول ورود به آمریکا امکان گرفتن وام را  ي اعتباري ممکن است در ماه اتومبیل جدیدتر یا حتی اتومبیل نو خریداري نمایید، اما به دلیل نداشتن پیشینه

 .نداشته باشید

بعضی از . ي ماهیانه بیمه اتومبیل دارد کم کردن هزینهي رانندگی تأثیر بسزایی در  داشتن سابقه. رسد پس از خرید اتومبیل نوبت به دریافت بیمه می
ي رسمی  براي انتقال سابقه رانندگی اصل و ترجمه. دهند ي ماهیانه شما را کاهش می پذیرند و هزینه هاي بیمه سابقه رانندگی شما در ایران را می نمایندگی

  .و به نمایندگی بیمه ارائه دهیدخود را همراه خود بیاورید ) المللی ي بین نه گواهینامه(گواهینامه 
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 خرید مایحتاج عمومی

. نیدحتما می دانید که در ینگه دنیا به سبک وطن نمی توانید تعداد متعددي مغازه هاي کوچک در محدوده ي اطراف محیط مسکونی جهت خرید پیدا ک
معروف هستند  department store که به سوپرمارکت هاي بزرگ که به) مثال هر هفته( سیستم خرید معموال به این شکل است افراد هر چند وقت یکبار 

تعداد زیادي فروشگاههاي زنجیره اي در آمریکا وجود دارند که در هر منطقه از آمریکا تعداي از آنها معروف . رفته و مایحتاج یک هفته ي خود را تهیه می کنند
 Costco و یا Wal-Mart عالوه بر آن فروشگاههاي مانند. تعدد بیشتري دارند Trader Joes و یا Safeway و یا QFC مثال در شهر سیاتل. هستند

اطالعات دقیق در زمینه محل هاي مناسب خرید ماهیانه و یا هفتگی را می توانید از دوستان ساکن منطقه ي خود به . هستند که در سراسر آمریکا شعبه دارند
به طور مثال در سیاتل هرچند کیفیت . ر داشته باشید که قیمت باالتر اجناس الزاما به معناي کیفیت برتر آنها نیستهنگام خرید این نکته را مد نظ. دست آورید
است  Safeway به طور کلی بیشتر است و آن به دلیل تعدد فروشگاههاي Safeway تفاوت چندانی ندارند، قیمت هاي Safewayو در Costco میوه ها در

امکان خرید  Safewayعالوه براین در . در کل سیاتل موجود است Costco وجود دارد در صورتی که تنها دو Safeway ه تقریبا یکبه طوري که در هر محل
 باز به طور مثال؛ معموال تمام این. اکثر اقالم به طور نسبی به طور عمده به فروش می رود Costcoمقادیر اندك از اقالم مختلف موجود است در صورتی که در 

تنها تفاوت این است که باید نسبتا زودتر . و یا حراج دارند که قیمت بسیار پایینتري دارد و کیفیتش هم اصال فرقی ندارد sale فروشگاهها اجناسی را براي
ارزانی است و می توان معروف است، محله ي  china town به عنوان یک مثال دیگر، معموال در شهرهاي بزرگ محله ي چینی ها که معموال به. مصرف شوند

به عنوان خالصه می توان گفت که با داشتن مقداري اطالعات می توانید در . تنوع خوبی از سبزیجات و میوه را به قیمت هاي بسیار مناسب از آنجا تهیه کرد
شناسایی مکان هاي جدید، به دست آوردن اطالعات  بنابراین در. خریدتان بسیار صرفه جویی کنید و در عین حال از بهترین کیفیت مواد غذایی بهره مند شوید

 جدید و فرصت هاي مناسب خرید فعال باشی

 خرید وسایل خانه

فروشگاههاي بزرگی هستند که در تمام آمریکا پراکنده هستند و وسایل خانه اعم از مبل  IKEA .را مد نظر قرار دهید IKEAبراي خرید وسایل دست اول، 
 حراج هاي خانگی و یا. ها است Garage sale گزینه ي دیگر. شپزخانه و گلدان و غیره در آن به قیمت بسیار مناسب پیدا می شودوصندلی و تخت تا وسایل آ

garage sale هم می توانید از طریق. ها معموال در فصل هایی از سال که هوا بهتر است و در روزهاي آخر هفته برقرار می شود craiglist از مکان garage 
sale وسایل موجود در. ها با خبر شوید و هم از طریق توجه به اطالعیه هایی که در نزدیکی منزلتان به در و دیوار زده شده است garage sale  ها تقریبا

ست و البته هم کمتر ا IKEA هم معموال لوازم خانه نیز می فروشد که معموال قیمتش از wal-martبه یادآوري دوستی عرض می کنم، . مجانی هستند 
 .تنوعش هم کمتر می باشد

 خرید بلیط هواپیما و یا اتوبوس

اگر بتوانید با فاصله ي زمانی طوالنی قبل از تاریخ پرواز بلیط خود را . نکته اي که براي خرید بلیط هواپیما می تواند بسیار مهم باشد، زود خریدن آن است
. هرچه به تاریخ پرواز نزدیک تر شوید، بلیط گرانتر می شود) مثال دو ماه زودتر ) مناسبی خریداري کنیدخریداري کنید، می توانید ان را با قیمت هاي بسیار 

هستند ولی الزاما این دلیل بر این نیست که همیشه بهترین قیمت  online از معروفترین سایتهاي تهیه بلیط expedia, orbitz, kayak معموال سایت هاي
به شخصه تنها یک . عالوه بر هواپیما، گزینه ي سفر با اتوبوس هم قابل بررسی است .براي یافتن سایر گزینه ها استقاده کنید google ها را دارند بنابراین از

 .می باشد gray houndشرکت اتوبوسرانی را می شناسم که خدماتش در سطح آمریکا گسترده است و آن 

 خرید کتاب

در عین حال اگر . براي زمان طوالنی امانت می دهند) برخالف ایران( راي امانت گرفتن هستند و معموال کتابهایشان را به طور کلی کتابخانه ها بهترین گزینه ب
 abebooks.com, half.come, amazon.com alibris.com, textbooks.com .به خرید کتابی نیاز داشتید به این وب سایت ها سري بزنید
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 خرید لباس و کفش

سایر اقالم نظیر چمدان، کیف، کفش، وسایل زینتی  Ross در. حقیقتا ارزان ترین فروشگاه ممکن است Ross عات راقم اجازه میدهد، فروشگاهتا جایی که اطال
سبی هم فروشگاه زنجیرهاي دیگري است که معموال قیمت منا Target .خانه، ملحفه و پتو و بالش و وسایل آشپزخانه و کال هرگونه خرت و پرت وجود دارد

هم می توانید تنوع گسترده اي از اقالم بیابید از لوازم آرایشی و بهداشتی تا قاب  target در. بهتر و بیشتر است Ross دارند و کیفیت و تنوع اجناسش از
 رد کفش هم عالوه بردر مو. هم پوشاك موجود است Costcoو یا  Wal-Mart البته در تمام فروشگاههاي بزرگ نظیر. . . عکس، سی دي و دي وي دي و 

Ross و Targetفروشگاههاي لوازم ورزشی ، Big5 هم معموال بر روي sale اینها گزینه هایی است که براي خریدهاي ارزان قیمت  .گزینه هاي خوبی دارند
 مانند( دارند که البته در بعضی مناسبتها در سال فروشگاههایی مربوطه به البسه وجود ) بسیار بسیار بسیار زیاد( به غیر از این تعداد بسیار زیادي . موجود است

thanksgiving) و یا در حراج هاي سالیانه قیمت هاي بسیار مناسبی را ارائه می دهند. 

Craigslist 

 .آگهی بدهند craigslist افراد به طور مجانی می توانند بر روي. در حقیقت کشکولی است که همه چیز می توانید در آن پیدا کنید craigslist.org سایت
 ride)ي سوختاجاره دادن یا اجاره کردن خانه، خرید و فروش اتومبیل، خرید و فروش انواع اقالم دیگر به خصوص وسایل دست دوم، اشتراك ماشین و هزینه 

share)کارتان با این سایت زیاد خواهد بود بنابراین  به طور کلی در بلند مدت سر و. مطالبی است که می توانید بر روي آن بیابید. . . و !! ، حتی دوست یابی
 .هرچه زودتر کشفش کنید

 نکات ایمنی و امنیتی

 .از اینها مهمتر، فقط سالمتی تان است. . . ، ویزا I20پاسپورت،  .1

 :ات زیر توجه کنیدبراي جلوگیري از آن به نک. از جمله ي دزدي هایی که به نسبت در آمریکا رواج دارد، دزدي هویت و یا اعتبار است .2

معموال صدور مجدد کارت اعتباري هزینه اي ندارد و اگر کسی هم در . در صورت گم شدن کارت اعتباري تان بانک تان را در اسرع وقت در جریان بگذارید •
 .د شدفاصله ي زمانی بین سرقت کارت تا اطالع دادن شما از کارت تان استفاده کرده باشد، هزینه اي متوجه شما نخواه

هیچ  .تان راگرفتید و مختصري سابقه ي اعتبار پیدا کردید، سیل پیشنهادات براي گرفتن کارت اعتباري به خانه تان سرازیر می شود SSN بعد از اینکه که •
تواند با استفاده از آن به اسم شما اگر کسی آن فرم ها را بیابد می . ها را به طور کامل و سالم در زباله نیندازید credit card application form گاه آن

براي . بنابراین حداقل قسمتی را که مربوط به اطالعات شما شامل اسم و غیره می باشد را کامال ریز ریز کنید. براي کارت اعتباري اقدام کند و آن را دریافت کند
حتی رسیدي را که به هنگام . از جمله در دانشگاه موجود است استفاده کنیدکه معموال در تمام ادارات  paper shredder این کار میتوانید از وسایلی به نام

به طور کلی پیشنهاد می کنم تمام صورتحساب هایتان ( گزارشات ماهیانه ي بانک هم همین طور است. خرید از فروشگاه دریافت می کنید سالم به دور نیندازید
 ( .را تا دو سال نگه دارید بعد آن از بین ببرید

• SSNبه طور کلی تاریخ تولد، . تان را مخفی نگه داریدSSN  اطالعاتی هستند که به کمک آن می شود به طور راحت تري به اطالعات شما دسترسی پیدا
یمه سري را از شما ممکن است در بعضی موارد، مثال تماس شما با شرکتهاي معتبر، اپراتور مربوطه براي دست یابی به اطالعات رکورد شما، این اطالعات ن .کرد

 طلب کند که آن ایرادي ندارد اما بدون اینکه از اعتبار شرکتی مطمئن باشید از دادن این گونه اطالعات بدان ها خودداري کنید

د و سعی کنید مثال با شماره هاي شرکت تماس بگیری. در مورد خرید اینترنتی، سعی کنید به طور ضمنی از اعتبار سایت مورد نظر اطمینان حاصل کنید •
ظاهر می شود و یا در لیست اسپانسرهاي گوگل است  GOOGLE از اینکه یک سایت در لیست جستجوي شما در. مطمئن شوید که واقعا یک شرکت است

 .نمی توان هیچ نتیجه گیري خاصی در مورد اعتبار آن شرکت نمود
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 نکات کلی

حتی در صورتی که باز شده باشد، به غیر از مواد غذایی آن هم در صورتی که مشکل ( ري شده معموال تمام اجناس خریدا: پس دادن اجناس خریداري شده •
می  ( amazon مثال از( حتی در صورت خرید اینترنتی . تنها رسید خرید براي باز پس دادن آن الزم است. قابل باز پس دهی هستند) بهداشتی نداشته باشد 

اگر به دلیل اینکه از جنس مربوطه خوشتان نیامده است آن را پس بفرستید ( جنس مربوطه را باز پس بفرستید ) اهمثال یک م(توانید تا مدت زمان محدودي
 (در صورتی که جنس مربوطه مشکلی داشته باشد، هیچ هزینه اي توسط شما پرداخت نمی شود. تنها پول پست از شما کم میشود

-Wal مثال به وب سایت: استفاده از وب سایت فروشگاههاي زنجیره اي مربوطه .1اه قابل پیشنهاد است دو ر: پیدا کردن شعبه ي فروشگاهها در نزدیکی  •
Mart  استفاده از. 2رفته و با وارد کردن کد پستی تان آدرس نزدیک ترین شعبه ي نزدیک به شما را دریافت کنید maps.google.com 

  http://www.zabihah.comلینک گوشت حالل در آمریکا

   /http://tanzil.info/praytimeبه خصوص براي ماه رمضان(اوقات شرعی 

 

  آمریکا ویزاي انواع دریافت جامع اطالعات

 Visitor visas - ویزاي بازدید از امریکا

مدت  .اقدام کند Bاالت متحده آمریکا است باید براي ویزاي غیر مهاجر، اقامت موقت، ویزا نوع به طور کلی، شهروند یک کشور خارجی که مایل به ورود به ای
 ..()روز می باشد 90زمان اعتبار این ویزا 

Business Visitor Visas (B-1  

Pleasure, Tourism, Medical Treatment - Visitor Visas (B-2  

    

B-1  

  .براي شما مناسب می باشدB-1ت متحده آمریکا یکی از موارد زیر می باشد ویزا به طور کلی اگر هدف شما از سفر به ایاال

  مشورت با همکاران تجاري

 سفر براي مجمع علمی ، آموزشی ، حرفه اي و یا کسب و کار و یا کنفرانس در تاریخهاي خاص  
 مذاکره و حل و فصل و قرارداد امالك  
    ....  

    

B-2  
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لذت ، گردشگري ، پزشکی و درمان ، تفریح ، گردشگري ، تفریحی ، . اقدام نمایدB-2یر می باشد می توانید براي ویزاي همچنین اگر هدفتان یکی از مورد ز
ساعت در هفته دارد با این نوع ویزا می تواند دوره  18همچنین اگر کسی قصد گذراندن دوره آموزشی کمتر از ... مالقات با دوستان یا خویشاوندان ، استراحت

  ..رندبگذاخود را 

    

  :مدارك مورد نیاز 

  تکمیل فرمDS-160به صورت آنالین و پرینت فرم تاییدیه  
 پاسپورت معتبربا اعتبار حداقل شش ماه بیشتر از مدت در نظر گرفته شده  
  2*2یک قطعه عکس  
  فیش پرداخت هزینهVisa Application Fee  
 ش دادن هزینه هاي سفرارائه شودیاالت متحده ، و مقدمات ساخته شده براي پوشمدارك و شواهد نشان می دهد که هدف از این سفر ، قصد ترك ا.  

  

  

 Student Visa - ویزاي دانشجویی امریکا

براي دانشجویان Mو ویزاي نوع ) academic students(براي دانشجویان دانشگاهی  Fاین نوع ویزا از گروه ویزاي غیر مهاجر است که به طور کلی ویزاي نوع 
 .صادر می شود) nonacademic vocational students(ا دیگر دانشجویان غیر دانشگاهى شغلى ی

ساعت در هفته بردارید ، احتماال مى توانید با داشتن  18اگر اصوال به عنوان توریست به ایاالت متحده مى روید ، ولى قصد دارید دوره کوتاه تحصیلى کمتر از 
  .صیلى احتیاج خواهید داشتساعت در هفته باشد به ویزاى تح 18اگر دوره تحصیلى مورد نظرتان بیشتر از . د ویزاى توریستى این کار را انجام دهی

    

  :مدارك مورد نیاز

  پرینت تاییدیه فرمD-160  
  فرمI-20 ) براي ویزايF وM ( فرم ،DS-2019 ) براي ویزايJ(  
 فته شدهپاسپورت معتبر با اعتبار حداقل شش ماه بیشتر از مدت در نظر گر  
 توصیه نامه اساتید  
 نامه دانشگاه در خصوص پرداخت هزینه تحصیل و یا گواهی بانکی  
 گواهی سابقه کاري و یا نامه موقعیت شغلی در آینده  
 نمرهTOEFL    و نمره GRE      
 شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت آقایان(!)  
 اسناد حمایت مالی  
 رسید پرداخت هزینه  
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 Work Visas - ایه گذاري در آمریکاویزاي کاري و سرم

 .ویزاي کاري آمریکا گسترده ترین گروه در بین سایر گروه ها می باشد ، هدف از این بخش معرفی مهم ترین ها ست

Treaty Traders and Treaty Investors  

E-1: Treaty Trader 

E-2: Treaty Investor 

  
 :معامله گران و سرمایه گزاران

 فرزندان  تاجران ، همسر وE1  
 سرمایه گذاران ، همسر و فرزندان E2  

براي تسهیل تجارت بین امریکا و کشورهاي مورد نظر و اجازه مقدماتی نامزدهاي تجاري براي مهاجرت به ایاالت متحده آمریکا بر اساس E2و E1ویزا هاي 
  .آمریکاطراحی شده اندتجارت بازرگانی با ایاالت متحده 

  .استفاده نمایندE2متقاضیان ایرانی این نوع ویزا فقط می توانند از ویزاي نوع travel.state.gov )(ی و رسمی مهاجرت آمریکا با استناد به سایت دولت

  :شرایط سرمایه گذاري 

  .سرمایه گذار، فرد حقیقی یا شرکت هاي بزرگ ، باید از کشورهاي مورد پیمان باشد

  ..ذاري را با اطمینان اثبات کندکه موفقیت در روند سرمایه گسرمایه گذاري باید قابل توجه باشد به گونه اي 

  ..یک شرکت تجاري گران قیمت باشددرصد سرمایه گذاري یک شرکت تجاري ارزان قیمت باید باالتر از درصد سرمایه گذاري 

  ..اقع نمی شودو سرمایه گذاري در بازار مسکن و همچنین سرمایه هاي غیر فعال مانند سرمایه گذاري در بانک مورد قبول

اي د ، صرفا برسرمایه گذاري نباید حاشیه اي باشد و درآمد قابل توجهی باید حاصل نماید، بدین گونه که در وضیعت اقتصادي کشور آمریکا تاثیر گذار باش
  .گذران زندگی خانوادگی نباشد

  ..اقع حساس تجاري را داشته باشددن در موسرمایه گذار باید کنترل سرمایه خود را داشته باشد بدین معنی که قدرت ریسک کر

اجرایی و مهارت  سرمایه گذار باید براي سرمایه گذاري و توسعه آن وارد آمریکا شود و اگر متقاضی سرمایه گذاراصلی نیست میبایست در زمینه هاي نظارتی ،
  .غیر ماهر واجد شرایط نیستند   کارگران معمولی و. هاي بسیار تخصصی استخدام شوند

  

    



نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                                      فهرست                                             همه چیز در مورد کشور آمریکا    
 

28 
 

  :E2مدارك مورد نیاز ویزا 

  پرکردن فرمDS-160به صورت آنالین و داشتن تاییدیه پرینت شده  
  تکمیل و امضا کردن فرمDS-156Eدر صورتی که شما کارمند اجرایی یا مدیریتی هستید  
 پاسپورت معتبربا اعتبار حداقل شش ماه بیشتر از مدت در نظر گرفته شده  
  2*2یک قطعه عکس  
  هزینه رسید پرداختViza Application Fee  

   

 کار در آمریکا

سال سابقه کار می توانند جهت کار  2  با داشتتن فقط ...... افراد متخصص با مدرك یکی از رشته هاي فنی هم چون مهندسی مکانیک،کامپیوتر،برق و هوا فضا و 
گفتنی است مهندسین . ي تبدیل به اقامت دائم و گرین کارت آمریکا خواهد شدویزاي کاري آمریکا براي این دسته از متخصصین بزود. در آمریکا اقدام نمایند

کاري آمریکا اي با شرایط فوق نیازي به مدرك زبان جهت مهاجرت کاري به آمریکا ندارند و فقط مهارت نسبی در زبان انگلیسی نیاز ایشان را جهت گرفتن ویز
  ..برآورده خواهد کرد

ن که بسیار احتمال آن پایی(ویزاي کاري آمریکا،این مطلبی است که هزینه ي حق الوکاله ي این موسسه،با فرض رد شدن ویزا نکته ي مهم در رابطه با اخذ 
  .،به موکل مسترد خواهد شد)است

  ..ماه است 8ر زمانی کوتاهتر از طول دوره ي اخذ ویزاي کار آمریکا از ابتداي امر تا لحظه ي گرفتن ویزاي کا

  .دالر در ماه خواهد بود 4000ن افراد حداقل حقوق ماهیانه ای

  

  

 Immigrate Visas - ویزاي مهاجرتی آمریکا

 حمایت شدن از طرف بستگان نزدیک و یا خانواده 
 مهاجرت به آمریکا از طریق خانواده  
  به امریکا از طریق ازدواج با یک شهروند ایاالت متحده مهاجرت  
 حمایت شدن از طرف کارفرما  
 ویزاي استخدام. 
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  مهاجرت به آمریکا از طریق ازدواج با یک شهروند ایاالت متحده

  :K2و K1ویزاي نامزدي 

این اجازه را به یک شهروند آمریکایی ایاالت متحده آمریکا می دهد که نامزد خارجی خود را به آمریکا براي هدف خاص K1درخواست ویزاي مهاجرت به امریکا 
همچنین فرزندان واجد شرایط نامزد هم . روز بعد از ورود در ایاالت متحده بمانند 90وع ویزا ي امریکا فقط اجازه دارند به مدت متقاضیان این ن. بیاورد) ازدواج(

  ..را دارندK2با ویزاي  اجازه مهاجرت به امریکا 

  :قدم اول

این فرم را نمیتوان در سفارت : تذکر. حل زندگی خود پر کندواقع در منطقه مUSCISدر دفتر I-129Fشهروند آمریکایی ایاالت متحده آمریکا می بایست فرم 
  .در خارج از کشور آمریکا پرنمود USCISآمریکا ، کنسولگري و یا دفتر

  .. براي پردازش فرستاده می شود (NVC)درخواست به مرکز ملی ویزا USCISپس از تصویب

  :قدم دوم

بعضی از مراحل پردازشی ویزاي . دریافت می کند که شامل دستورالعمل هاي خاصی می باشد  راNVCطومار  نامزد خارجی درسفارت یا کنسولگري امریکا 
  ..ن مراحل بعد از مصاحبه می باشدآمریکا به مراحل اداري بیشتري نیاز دارند که معموال ای

  :مدرك مورد نیاز 

  :را براي مصاحبه ویزا همراه داشته باشند می بایست مدرك زیرK2و همچنین فرزندان آنها K1متقاضیان ویزاي نامزد هاي خارجی 

  فرم (تکمیل دو فرم ویزاي غیر مهاجرتیDS-156(  
  فرم (تکمیل فرم غیر مهاجرتی نامزديDS-156K(  
 پاسپورت معتبر  
 شناسنامه  
  نامزد و شهروند( براي هر دو ) ها(و یا هر همسر قبلی ) ها(طالق یا گواهی فوت(  
 گواهینامه پلیس . (ماه یا بیشتر زندگی کرده اید 6سالگی در آنها براي  16حل اقامت و تمام کشورهایی که از سن گواهینامه پلیس از کشور خود یا م

  .)یا بیشتر مورد نیاز است 16نیز براي کودکان همراه داراي سن 
 معاینه پزشکی  
  فرم ( مدارك و پشتیبانی مالیI-134(  
  اینچی 2*2دو عکس  
 هروند ایاالت متحدهمدارك از رابطه با نامزد خود ش  
 پرداخت هزینه ها. 
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  ویزاي استخدام

اشتغال مبتنی بر ویزاي مهاجرت به متقاضیان واجد شرایط بر اساس مفاد قانون مهاجرت آمریکا  140،000، در حدود ) سپتامبر 30 --اکتبر  1(هر سال مالی 
  .دسته تقسیم شده است   ندي هاي اولویت به پنجویزاي مهاجرت استخدام بر اساس طبقه ب. قرار داده شده است در دسترس 

  :دادخواست 

ا بدست آوردن اقدام براي ویزاي مهاجرت به آمریکا تحت برخی از مقوله هاي اشتغال که در زیر معرفی شده است ، کارفرماي متقاضی یا نماینده باید ابتد
  .تاییدیه گواهینامه از وزارت کار الزامی است

  مه در صورت لزوم ، کارفرما دادخواست مهاجر براي کارگران بیگانه ، فرمبعد از دریافت گواهینا

 I-140را دردفترخدمات تابعیت و مهاجرت آمریکا(USCIS)    در زیر آماده است تکمیل می کندبراي گروه بندي مناسب اولویت اشتغال که.  

  کارگران اولویت : (E1)اولویت اول و استخدام

  .ز حد مجاز ساالنه ویزاي کار مبتنی بر مهاجرت را به خود اختصاص می دهددرصد ا 28.6کارگران اولویت 

است ، شایان ذکر است که داشتن تاییدیه (USCIS)را دردفترخدمات تابعیت و مهاجرت ایاالت متحده I-140قدم اول براي این گروه تکمیل کردن فرم 
  .کار براي این گروه الزامی نیستگواهینامه از وزارت 

  داراي توانایی فوق العاده اي در علوم ، هنر ، آموزش ، کسب و کار افراد) 1

چنین متقاضیانی الزم نیست که . متقاضیان در این گروه باید مستندات ملی یا بین المللی براي به رسمیت شناخته شدن در زمینه تخصص خود را ارایه دهند
آمریکا براي ادامه کار در زمینه هایی که در آنها توانایی و قدرت فوق العاده اي دارند اقدام قبل از ورود کار خاصی را ارائه دهد ، حال بعد از ورود به 

  .تکمیل نمایدUSCISمی باشد در دفتر I-129Fمتقاضیان این گروه باید درخواست مهاجرت کارگر بیگانه را که فرم .نمایند

متقاضیان این . به رسمیت شناخته شده باشد  صورت بین المللی   و یا تحقیق ، که به استادان برجسته و پژوهشگران با حداقل سه سال تجربه در تدریس) 2
  .ه آموزش عالی وارد آمریکا شوندباید براي کارهایی از قبیل تدریس وآموزش و یا موقعیت تحقیقی در یک دانشگاه یا موسس نوع مهاجرت به امریکا   

  .تکمیل نمایدUSCIS ، را در دفتر I-140ونده دادخواست مهاجر بیگانه براي کارگران ، فرم کارفرما باید کار پیشنهاد شده را معرفی کند و پر

  .و افراد داراي توانایی استثناییداراي مدارك تحصیلی حرفه اي پیشرفته  : (E2)اولویت دوم و استخدام

اد کار مورد نیاز است و کارفرما ایاالت متحده باید دادخواست مهاجر پیشنه. اولویت دوم متقاضی به طور کلی باید یک گواهی کار مصوب وزارت کار داشته باشد
  .را تکمیل نمایند,-140Iبیگانه براي کارگران ، فرم 

  :دو زیر گروه از این گروه وجود دارد 

  حرفه مترقی قل پنج سال تجربه درافراد داراي مدارك فراتر از درجه لیسانس یا مهندس و یا داراي مدرك لیسانس یا مهندس و حدا) 1
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 در علوم ، هنر ، معموال   توانایی استثنایی به معنی داشتن یک مدرك از تجربه و تخصص قابل توجه. افراد با توانایی استثنایی در علوم ، هنر ، یا کسب و کار) 2
  .یا کسب و کار

  سرمایه گذاران مهاجر : (E5)اولویت استخدام پنجم

صدور گواهینامه کار براي سرمایه گذاران . تکمیل نمایدUSCIS ، را در دفترI-526جرت بیگانه کارآفرین ، فرماولویت پنجم متقاضی باید دادخواست مها
 $تا  $ 500.000براي واجد شرایط شدن به عنوان یک سرمایه گذار مهاجر ، یک شهروند خارجی باید در ایاالت متحده . مهاجربه آمریکا مورد نیاز نیست

اري در ایاالت فرصت تمام وقت شغل جدید براي شهروندان آمریکایی در شرکت هاي تج 10بیکاري در منطقه جغرافیایی ، حداقل  بسته به نرخ  1،000،000
  .متحده ایجاد کند

عالوه بر . باشنده در مصاحبه ویزا ، کلیه متقاضیان باید اسناد خاص شخصی مانند گذرنامه ، شناسنامه ، گواهی پلیس ، و دیگر اسناد ارسال مدنی همراه داشت
  .سر کنسولی مصاحبه گر ارایه شوداین ، تکمیل فرم هاي معاینه پزشکی خود را که باید در دسترس باشد را به اف
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  ) مصور(  آمریکا دیدنی امکان

 :در زیر به برخی از جاذبه هاي گردشگري و توریستی آمریکا اشاره شده است

 ر واشینگتن دي سی آمریکاد  ( White House  ) کاخ سفید

 

 

 در شهر نیویورك آمریکا  ( Statue of Liberty )مجسمه آزادي 
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 در مرز ایالت نیویورك آمریکا و استان اونتاریوي کانادا  ( Niagara Falls )آبشار نیاگارا 

 

 

 در شمال ایالت آریزوناي آمریکا ( Grand Canyon ) دره بزرگ
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 در ایالت داکوتاي جنوبی آمریکا ( Mount Rushmore )کوه راشمور 

 

 

 در آناهایم ایالت کالیفرنیاي آمریکا  ( DisneyLand ) ددیزنی لن
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 در شهر لوس آنجلس در ایالت کالیفرنیاي آمریکا  ( Hollywood ) هالیوود

 

 

 در سانفرانسیسکوي آمریکا ( Golden Gate Bridge ) پل معلق گلدن گیت
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 در شیکاگو ( Millennium Park ) پارك هزاره

 

 

 در نیویورك ( Metropolitan Museum of Art ) موزه متروپولیتن هنر
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 در نیویورك  ( St. Patrick's Cathedral ) ع سن پاتریککلیساي جام
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