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دریافت پذیرش از دانشگاه های آمریکا  و آمریکا در حصیلت یکی از راه های ورود به کشور آمریکا مهاجرت تحصیلی به آمریکا می باشد .

، ۲۰۱۱پتامبر سبه ایرانیان بسیار سخت گیری می کند . از باید به صورت احتیاط صورت بگیرد به این دلیل که سفارت آمریکا در سراسر دنیا 

اید دارای شرایط تمکن مالی بسیاری ب آمریکا در حصیلت شرایط اعزام دانشجو به آمریکا با امنیت بسیاری باال صورت میگیردو فرد متقاضی

حصیل کند و آینده شغلی خود را تضمین کند . در کشور قاطع مختلف تم  می تواند در تمام آمریکا در حصیلت فرد با دریافت ویزای  خوب باشد .

ن موسسه آتیه آفرینا ۲۰۱۹ مریکاآ در تحصیل و دریافت ویزای یکاآمر در تحصیل کالج و دانشگاه وجود دارد . برای ۵۰۰۰امریکا بیش از 

 ایرانیان شما را یاری می رساند .

 

 

و دارای بهترین کالج ها و دانشگاه ها با بهترین رتبه هاست و مدارک   کشور آمریکا یکی از بهترین سیستم های آموزشی دنیا را داراست

قاطع م ادر می شوند در کل دنیا مورد تایید هستند.ص دانشگاه های کشور آمریکا تحصیلی کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری که از

 ده است :به شرح زیر خدمتتان توضیح داده ش ریکاآم در تحصیل مختلف

م می باشد که مدرسه ابتدایی در مهاجرت تحصیلی به آمریکا شامل پنج سال آموزشی از سال اول تا پنج : ابتدایی دارسم در آمریکا در تحصیل

 شود. سال ابتدایی می گذراند که یک سال مهد کودک را نیز شامل می ۶در کل هر دانش آموز آمریکایی 

ل کامل دانش آموزان در کشور آمریکا بعد از کالس پنجم به دوره متوسطه می روند که شامل هفت سا : متوسطه سمدار در آمریکا در تحصیل

 است که پس از گذراندن آن به دانش آموزان دیپلم دبیرستان اعطا می شود.

 آمریکا در تحصیل متداول سواالت 

 به شرح زیر می باشد : آمریکا در تحصیل سواالت متداول

 ؟ کرد شرکت باید هایی آزمون هچ در آمریکا ایه دانشگاه رد پذیرش برای 

: اگر زبان انگلیسی زبان مادری شما نباشد، شما باید نمره آزمون تافل ، آزمون زبان انگلیسی به عنوان  تافل آزمون شرکت در .1

،  iBTدر تافل اینترنتی  80از مؤسسات آموزش عالی مستلزم کسب حداقل نمره  زبان دوم را ارائه دهید.قبولی در بسیاری

در تافل نوشتاری است. اگر  550در تافل کامپیوتری نوع دیگری از این آزمون که دیگر ارائه نمی شود، یا حدود  213حدود 

مؤسسه آموزشی چهارساله با مدرک  تحصیالت دبیرستانی یا دانشگاهی خود را در ایاالت متحده گذرانده باشید، یا از یک

فارغ التحصیل شده باشید، ممکن است پذیرش در برخی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مستلزم ارائه مدرک قبولی 

را به جای تافل قبول می کنند، اما حتما اول با دفتر پذیرش  آیلتس آزمون در آزمون تافل نباشد. اکثر دانشگاه های آمریکا

 دانشگاه مربوطه چک کنید .

نداردی ممکن است برای متقاضیان قبولی در مقاطع کاردانی و کارشناسی الزم باشد. هیچ نمره استا SATآزمون استدالل  .2

ای ج با نمرات مقطع متوسطه و سایر معیارهای پذیرش درخواست مقایسه می شود . هریک از آزمون هالزم نیست؛ نتای

به  دانش فرد در رشته خاصی را می سنجد. ممکن است متقاضیان پذیرش در مقطع کاردانی و کارشناسی ملزم SATمباحث 

 شرکت در یکی یا چند فقره از این آزمون ها باشند .
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ا رو گاهی آزمون های موضوعی  GREتحصیالت تکمیلی باید نتایج آزمون عمومی فارغ التحصیلی  اکثر متقاضیان مقطع .3

مون نمره شفاهی در آز 450نیز ارائه دهند. قبولی در برخی از رشته های مقطع تحصیالت تکمیلی مستلزم کسب حداقل 

زات ر بخش کمی هم باشد. حداقل امتیانمره د 420عمومی است؛ قبولی در سایر رشته ها ممکن است مستلزم کسب حداقل 

عیارهای الزم متغیر خواهد بود. برخی از دانشگاه ها حداقل ندارند، اما نمرات را با نمرات مقطع کارشناسی و سایر م

ه درخواست برای پذیرش در مقطع تحصیالت تکمیلی می سنجند. آزمون پذیرش متقاضیان در مقطع تحصیالت تکمیلی رشت

ن پذیرش شرکت کنند. متقاضیا GMATازرگانی و حسابداری معموالً باید در تحصیالت تکمیلی مدیریت یعنی های مرتبط با ب

یکی را  GREیا  GMATدر برخی از برنامه های تحصیلی ممکن است این حق را داشته باشند که بین شرکت در آزمون 

 انتخاب کنند .

 ؟ کرد اقدام توان می طریقی هچ از انگلیسی بانز مشکل برای 
ها بهره بگیرید، بسیاری از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مراکز آموزش زبان انگلیسی را در خود دانشگاه دارند که شما می توانید از آن

نشگاه ارائه می دهند. مشاور دانشجویان خارجی دایا کالس های آموزش زبان انگلیسی خصوصی را به صورت دوره های آموزشی زبان دوم 

ما ممکن است ششما نیز می تواند شما را به کالس ها و منابع موجود در جامعه و نیز خدمات آموزشی هدایت کنند که در آنها هم کالسی های 

 بتوانند به صورت فردی به شما کمک کنند.

 ؟ باشد می مواردی چه ویزا هب مربوط مصاحبه در ضورح برای الزم مدارک 
م باید کامالً به زبان انگلیسی است. این فر DS-160فرم های دولتی ایاالت متحده که در حال حاضر باید برای درخواست ویزا تکمیل کنید، شامل 

ل اطمینان حاص شود.تکمیل شود و با درج نام شما، آن گونه که در گذرنامه و سایر اسناد و مدارک انگلیسی زبان شما نوشته شده است، امضاء 

نچه در خصوص کنید که حتما به همه سؤاالت مندرج در فرم ها پاسخ داده باشید، در غیر این صورت این فرم را از شما قبول نمی کنند. چنا

-2019یا .  I-20م نحوه پاسخگویی به سؤاالت تردید دارید از دفتر کنسولی سؤال کنید . مدارکی که به آن نیاز خواهید داشت، عبارتند از : فر

DS مربوطه است  این فرمی است که از دانشگاه یا سازمان بورس دهنده خود دریافت کرده اید و مؤید پذیرش شما در رشته یا برنامه تحصیلی

ه، دقت کنید را امضاء نمایید، و قبل از بردن آن به مصاحب  2را تکمیل کنید، صفحه  5و  2دارید، دقت کنید که حتما صفحات  I-20چنانچه فرم 

ید، تاریخ رسیدن را بررسی را مطالعه کن 2را دارید، حتما صفحه  DS-2019که تاریخ مقرر برای رسیدن آن منقضی نشده باشد. چنانچه فرم 

ز تاریخ اه بعد ام 6را امضاء نمایید . الزم به ذکر است که در خصوص گذرنامه اطمینان حاصل کنید که گذرنامه شما تا حداقل  1و پایین صفحه 

عتبار گذرنامه مقرر ورود شما به ایاالت متحده معتبر باشد، زیرا این یکی از پیش شرط های الزم برای صدور ویزا است. البته هر چه مدت ا

خود د گذرنامه بیشتر باشد بهتر است، بدیهی است که اگر گذرنامه شما منقضی شود و شما ناچار به بازگشت به میهن باشید، مجبور خواهید بو

قبل از حضور در مصاحبه مربوط به اخذ ویزا، شما باید هزینه   را تجدید و قبل از بازگشت به ایاالت متحده درخواست ویزای جدید کنید .

تر است عکس متقاضی توسط عکاسی گرفته شده باشد که و احتماالً هزینه های دیگری را بپردازید و به SEVISویزا، هزینه   درخواست

شتیبانی را پتن عکس های گذرنامه است، زیرا این عکس نیاز به فرمت های بسیار ویژه ای دارد . همچنین باید اسناد و مدارک تخصص او گرف

 با خود بیاورید تا کارمند کنسولگری بداند که باید برای شما ویزای دانشجویی صادر گردد .

 

 آمریکا در تحصیل

 آمریکا در تحصیل ویزاهای – آمریکا در تحصیل

 به قرار زیر است : آمریکا در تحصیل ویزاهای ویزاهای زیر اقدام نمایید ، باید از طریق آمریکا در تحصیل برای

آمریکا استو برای دانشجویان متقاضی تحصیل در کالج و دانشگاه های  معروف ترین ویزای دانشجویی در کشور F1  : ویزای  F1 ویزای

F2 (توانند درخواست ویزای ) سال خود می ۲۱همسر و فرزند زیر  رای ب  آمریکا باید نسبت به دریافت این ویزا اقدام کنند. دانشجویان خارجی

مربوط به دوره های  B1ماه می باشد. ویزای  ۶برای دوره های تحصیلی طوالنی مدت بیش از  اصوال آمریکا در تحصیل نوع ویزایدهند. این 

آمریکا  تحصیلی کوتاه مدت موقت، متناسب با محل دعوت کننده و نوع دوره تحصیلی می شوند. متقاضیان برای دریافت این ویزای تحصیلی

 خود را تکمیل نمایند. DS-160فرم  I-20باید پس از دریافت 

مل برخی از رشته های خاص دارد این است که فقط شا M1است؛ اما تنها تفاوتی که ویزای  F1مانند ویزای  M1: شرایط ویزای  M1 ویزای

 M2با تقاضای ویزای سال خود را ۲۱می توانند همسر و فرزند زیر  آمریکا رد تحصیل فنی حرفه ای می باشد. دانشجویان متقاضی این ویزای

 تکمیل شود. DS-160به همراه خود به کشور آمریکا بیاورند. برای این نوع ویزای تحصیلی آمریکا نیز باید فرم 

ا به ویزای فرصت مطالعاتی مشهور است، برای متقاضیانی می باشد که برای تحقیق و یا تدریس در دانشگاه ها وارد این نوع ویز : J1 ویزای

بعد از دو سال  براساس طول مدت دوره در آمریکا متغیر است اما طبق قانون آمریکا فرد متقاضی باید J1وند. مدت اعتبار ویزای آمریکا می ش

ی تواند همسر و م آمریکا در حصیلت کشور آمریکا را ترک کند و دوباره برای ورود به کشور آمریکا دوباره اقدام کند. فرد متقاضی جهت

پر شود. در تمامی این  DS-160باید فرم   وارد کشور آمریکا کند. برای این نوع ویزا J2 ود را با درخواست ویزای سال خ ۲۱فرزند زیر 

 ویزا ها فرد باید تمکن مالی خود را نشان دهد و ثابت کند که قصد بازگشت به کشور خود را پس از دوره تحصیلی دارد.

 ؟ آمریکا در تحصیل چرا 

 ؟ آمریکا در تحصیل چرا

 در کشور آمریکا که الزمه رشد می باشد  کردن خود کفا بودن و مستقل زندگی 
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 آمریکا در تحصیل یان در حینبا دیگر دانشجو آشنایی با فرهنگ و تمدن ممالک مختلف از طریق معاشرت و دوستی 

 در طول عمر کاری در کشور آمریکا و استفاده آن به راحتی مهارت در زبان انگلیسی 

 های نوین در کشور آمریکا ترین سیستم آموزشی و تکنیکبه پیشرفته  دسترسی 

 آمریکا در کارشناسی تحصیل – آمریکا در تحصیل

حصیل دانشجویان پس از گذراندن دوازده سال تحصیل در مدارس ابتدایی و متوسطه وارد آن می شوند. دانشجویان خارجی که مایل به ت

ستند باید مدرک معادل دیپلم دبیرستان اخذ کرده باشند. دانش آموزان می توانند یک ه هاجرت تحصیلی به آمریکام و دانشگاه های آمریکایی در

ک رشته را انتخاب ساله برای لیسانس را انتخاب کنند که دانشجویان می بایستی تا سال دوم کالج ی ۴ه برای فوق دیپلم و یا دوره دوره دو سال

 نمایند.

 را مطالعه نمایید .”  آمریکا در کارشناسی تحصیل ”برای آشنایی بیشتر درباره تحصیل کارشناسی در آمریکا مقاله 

 آمریکا در ارشد کارشناسی تحصیل – آمریکا در تحصیل

سال تحصیل رسمی هستند یعنی باید  ۱۶زم مستل آمریکا در تحصیل ت از طریقدانشجویان برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد و مهاجر

 ه می باشد.دوازده سال مدرسه ابتدایی و متوسطه و چهار سال مقطع کارشناسی را گذرانده باشند. مقطع کارشناسی ارشد در آمریکا دو سال

 اطالعات کاملتری درباره این موضوع کسب کنید .”  آمریکا در ارشد کارشناسی تحصیل ”شما می توانید در مقاله 

 آمریکا در دکتری مقطع در تحصیل – ریکاآم در تحصیل

ر این مقطع یک مقطع پژوهشی می باشد که باالترین مدرک اعطایی در آمریکا را داراست. اخذ مدرک دکتری در ایاالت د آمریکا در تحصیل

 privateو خصوصی)  (state schoolحصیل مستمر می باشد. دانشگاه های آمریکا به دو گروه ایالتی )ت  متحده آمریکا مستلزم سه تا شش سال

school) انشجویان خارجی تقسیم می شوند. دانشگاه های ایالتی )دولتی( معموال ارزان تر هستند، اما این امکان وجود دارد که برای پذیرش د

 محدودیت ظرفیت داشته باشند.

 مراجعه کنید .”  آمریکا در دکترا تحصیل ”برای کسب اطالعات بیشتر درباره تحصیل دکتری در این کشور می توانید به مقاله 

 یا خیر به دو گروه تقسیم کرد:ز تحقیقاتی هستند را می توان بر اساس اینکه مراک آمریکا های دانشگاه

 گروه اول: دانشگاه هایی که عالوه برتدریس مراکز تحقیقاتی هم هستند و دانشجویان دکتری را قبول می کنند.

 را مطالعه فرمایید .”  آمریکا به مهاجرت ”شما می توانید برای مهاجرت به آمریکا مقاله ای تحت عنوان 

ا مقطع لیسانس تگروه دوم: دانشگاه هایی که فقط به تدریس می پردازند و دوره های تحصیلی دو ساله یا چهار ساله دارند، مدارکشان حداکثر 

حصیلی در این ترم تده آمریکا بیشترین پذیرش دانشجو را در ترم پائیز )سپتامبر، اکتبر( می گیرد و اکثر کمک هزینه های می باشد. ایاالت متح

و مهاجرت تحصیلی به آمریکا هستند می بایست آزمون های تعریف شده توسط  اآمریک در تحصیل اعطا می شود. دانشجویان خارجی که مایل به

 کا را پاس کنند.آموزش و پرورش کشور آمری

 آمریکا در دندانپزشکی و پزشکی تحصیل – آمریکا در تحصیل

سال،  ۶سال، دامپزشکی  ۶ول دوره دندانپزشکی ط  سال خواهد بود. ۸مومی در عدر دوره پزشکی  آمریکا در تحصیل حداقل زمان الزم برای

 ۵سال و برای جراحی مدت  ۳مدرک پزشکی عمومی باید  سال می باشد. جهت تخصص پزشکی دانشجویان پس از اخذ ۶الی  ۵و داروسازی 

تحصیل پزشکی و دندانپزشکی  سال را تحصیل و کارورزی نمایند تا بتوانند تخصص خود را دریافت کنند. جهت ۷سال و جراحی مغز مدت 

ژده را به شما بدهیم که شرایط مخصوصا تحصیل و زندگی در شهر نیویورک ، که جزو برترین ایالت های آمریکاست ، این م و  در آمریکا

را در برترین دانشگاه های ایالتی فراهم ساخته و با همکاری با یک وکیل می توانید  تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در کشور آمریکا ورود و

ایاالت های آمریکا هستند و دارای ه آنها هم از بهترین ک  از دانشگاه های این ایالت پذیرش بگیرید . حتی در ایالت های نظیر بوستون و کالیفرنیا

 مکان پذیر می باشد .ا  خذ پذیرش تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در آمریکاا برترین دانشگاه های آمریکا هستند ، شرایط

از جمله رشته هایی است که متقاضیان زیادی  آمریکا داروسازی تحصیل و آمریکا در پزشکی رشته در تحصیل همانطور که می دانید

به دلیل وجود امکانات بسیار مورد توجه قرار گرفته است که  آمریکا در اقامت اخذ و مهاجرت به آمریکا دارد. ۲۰۱۹ آمریکا در تحصیل برای

 امکان پذیر می باشد. آمریکا در رایگان تحصیل یا ویزای تحصیلی آمریکا استفاده ازبا 

https://atiyeafarinan.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7/
https://atiyeafarinan.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7/
https://atiyeafarinan.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7/
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https://atiyeafarinan.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7/
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 آمریکا در تحصیل

 آمریکا دولتی های دانشگاه و ها کالج در تحصیل – آمریکا دز تحصیل

دامه تحصیل در کالج ها و دانشگاه های دولتی متقاضیان زیادی داشته باشد امکان ا آمریکا در تحصیل از جمله عواملی که باعث شده است

مریکا حداقل یک آآمریکا است. دولت محلی آمریکا مسئولیت اداره کالج ها و دانشگاه های دولتی آمریکا را داشته و در تمام ایالت های کشور 

تحصیل در کالج ها و دانشگاه های دولتی آمریکا   ی توانندم آمریکا در تحصیل ادامه دانشگاه و کالج دولتی وجود دارد. دانشجویان متقاضی برای

 را برای ادامه تحصیالت خود انتخاب کنند.

 آمریکا خصوصی های دانشگاه و ها کالج در تحصیل – آمریکا دز تحصیل

وارد کالج ها و دانشگاه های خصوصی این  آمریکا در تحصیل نیز تمایل دارند برای ادامه آمریکا در تحصیل بعضی از دانشجویان متقاضی

ه کشور شوند. در این صورت باید درنظر داشته باشند که کالج ها و دانشگاه های خصوصی آمریکا زیر نظر دولت نبوده به همین دلیل باید هزین

دانشگاه ها و کالج هایی که در کشور آمریکا بیشتری برای ادامه تحصیل در کالج ها و دانشگاه های خصوصی آمریکا باید پرداخت شود. بیشتر 

 با یکدیگر در ارتباط هستند به شکل خصوصی اداره می شود و مساحت آنها کمتر از دانشگاه های دولتی می باشد .

 ( است بهتر اپالی ها سن این در عادی حالت در ) میباشد تقریبی آمریکا در تحصیل سنی شرایط 

 رزومه شخص مهم است

 دیباش داشته خواهدیم که طیشرا اگر دیکنیم یبررس را شما رزومه دارد یا پروژه استاد ساده یلیخ مثال

 نیست مهم چندان سن صورت این در دهدیم فاند و رشیپذ

 
نفر  ۸۳۰،۰۰۰المللی آمریکا تنها به آمریکا بیشترین تعداد دانشجویان اینترنشنال را در میان تمامی کشورهای دنیا دارد. جمعیت دانشجویان بین

شرایط  مشغول به تحصیل هستند. از آنها در مراکز آموزش علی %۴رسد و این جمعیت به علت کیفیت آموزشی رو به افزایش است که  می

سال و یا برای ورود به کالج  ۳۰به این صورت است که برای ورود به رشته های گروه پزشکی سن نباید بیشتر از  آمریکا در تحصیلسنی

 به شرح زیر است :  آمریکا در تحصیل شرایط سنی  باشد. ۲۵ها و مدرسه ها نباید بیشتر از 

  :سال ۲۳کالج 

  :سال ۲۵کارشناسی 

  :سال ۲۸کارشناسی ارشد 

  سال ۴۰دکترا: زیر 

 آمریکا در تحصیل مزایای – آمریکا در تحصیل

 به شرح زیر می باشد : آمریکا در تحصیل مزایای

 دانشجوی خارجی ۸۰۰.۰۰۰جهان با بیش از  پیشرفت علمی دانشجو و اولین مقصد دانشجویان بین المللی 

 تنوع موقعیت های آموزشی 

 تکنولوژی به روز 

 موقعیت های تحقیقاتی 

 انعطاف پذیری 

 خدمات پشتیبانی برای دانشجویان بین المللی 

 - بلند مدت حرفه ای  –تحصیالت جهانی و چشم اندازه های شغلی 

https://atiyeafarinan.com/%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7/


 تجربه زندگی در محیط دانشگاهی 

 رشد کاری 

 انیادگیری زب 

 امکان دریافت کمک هزینه 

 آمریکا در تحصیل هزینه – آمریکا در تحصیل

 و مقاطع مختلف در آمریکا متفاوت میباشد که به صورت سالیانه و به دالربه شرح زیر می باشد: هزینه تحصیل در دانشگاه های آمریکا

  ۱۵۰۰۰-۱۲۰۰۰فوق دیپلم 

  ۲۰۰۰۰-۱۴۰۰۰لیسانس 

  ۲۲۰۰۰-۱۵۰۰۰فوق لیسانس 

  ۲۲۰۰۰-۱۵۰۰۰دکترا 

  ۵۰۰۰۰-۳۵۰۰۰پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی 

  ۵۰۰۰۰-۲۵۰۰۰دامپزشکی 

  ۴۰۰۰۰-۱۵۰۰۰کالج 

 آمریکا در گیزند هزینه 

.. بستگی دارد که شرح آن به صورت زیر می باشد: به عوامل مختلفی همچون شهر انتخابی ، سبک زندگی و. آمریکا در زندگی هزینه

 )هزینه هر کدام از موارد برای یکسال می باشد(

 1000 آمریکا در تحصیل کتب درسی جهت 

  8000-7000اجاره مسکن 

  3000-2000خورد و خوراک 

  1000حمل و نقل حدودا 

  500بیمه سالمت حدودا 

 آمریکا در تحصیل از پس اقامت – آمریکا در تحصیل

 را کسب کنید . آمریکا در حصیلت شما از طریق کار در آمریکا یعد از تحصیل می توانید اقامت پس از

 اشد.ب مواردی که می تواند نکاتی تاثیر گذار در پذیرفته شدن شما به عنوان نیروی کار 

اس تلفنی با اطالعات می تواند از طریق تم تحقیق در مورد کارفرمای شرکتی که متقاضی شغل قصد دارد برای استخدام ورود نماید .این کسب .1

 شرکت و یا مطالعه مقاالت آنالین در مورد کمپانی مورد نظر باشد.

 تهیه لیستی از توانایی ها و نقاط قوت خود می تواند کمک بزرگی در هنگام شرکت در مصاحبه باشد. .2

رفرما ید از طریق پست الکترونیک چرا که باعث می شود کاحتی المقدور پیش از روز مصاحبه متقاضی اشتغال رزومه خود را ارسال نما .3

 متقاضی را مشتاق فرصت شغلی بیابد.

 پوشش مناسب ، رسمی و مرتب نیز تاثیر بسزایی در استخدام شدن متقاضی شغل دارد. .4

که می تواند موجب  و یافتن کار، داشتن اعتماد به نفس و باور توانایی های فرد میباشد  آمریکا در تحصیل از پس اقامت در امر  نکته بسیار مهم .5

 شود تا یک کارفرما بر روی نیروی کار سرمایه گذاری کند.

تابعیت در آمریکا روش های متفاوتی وجود دارد شرکت آتیه آفرینان به شما توصیه می کند برای کسب اطالعات بیشتر مقاله برای اقامت و 

 را مطالعه فرمایید .”  آمریکا در اقامت ”

 

 ۲۰۱۹ آمریکا در تحصیل

 آمریکا تحصیلی ویزای اخذ نیاز مورد مدارک – آمریکا در تحصیل

 به شرح زیر می باشد : آمریکا تحصیلی یزایو اخذ نیاز مورد مدارک

  اسپورت در حال حاضر ندارند(پ)ترجمه شناسنامه برای کسانی که  مریکاآ در تحصیل کپی از صفحه اول پاسپورت جهت 

 رزومه شخصی به زبان انگلیسی 

  ا ریز نمراتب ترجمه رسمی مدرک دیپلم و یا پیش دانشگاهی همراه 

 ارشناسی ارشدکساله جهت تحصیل در آمریکا در مقطع  ۴با ریز نمرات  اه ترجمه رسمی مدرک لیسانس همر 

 ترجمه از صفحه آخر پایان نامه همراه با تأیید از دانشگاه مورد نظر جهت تحصیل کارشناسی ارشد در آمریکا 

  در آزمون ۷۰نمره  ا حداقلب مدرک زبان الزامی نمی باشد ولی در صورت عدم شرکت در دوره های زبان دانشگاه مدارک تافل IBT  ۵۰۰و 

 نیاز می باشد. ۶٫با نمره   IELTs و یا PBT در آزمون

  توصیه نامه تحصیلی از استاد ، مدیران همکار و محققان همکار ۴حداقل 

 رزومه و سوابق کاری جهت تحصیل دکترا در آمریکا 
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 تأییده مقاالت علمی منتشر شد 

 

لیاقامت بعد از تحص  

قیگرفتن اقامت از طر یبرا دیکن یاپال دیتونیم لیاحتماال بعد از تحص ای لیتحص نیدر ح دیداشته باش یرزومه خوب   NIW.  

  

یبا رزومه خوب برا قیطر نیاز ا زایشانس گرفتن و   PHD  .باالتر است 

ر مجامع  د تیزشمند, عضوار یها شنیکی, داشتن پابلنگیمندید یحوزه ها یمتعدد و معتبر, کار کردن تو یرکامندشن ها)  داشتن

و...موثر است ی(علم  

  

قیاز طر میتا حدود دو سال و ن دیتوانیم لیبعد از تحص ن،یبه جز ا   OPT  یکار یزایو یاتقاض تانیو بعدش کارفرما برا دیکار کن  

H1 B  .بدهد 

گرفتن ا شانس ایارشد  کایامر یکه تو یافراد یبرا زایو نی )  PHD خوندن کم ن ) هم شده رشتیامسال ب نیقوان رییو با تغ ستی  

  

یتقاضا دیتوانیم ندیفرا نیهمزمان با ا   Green Card . دیبده  

  

کند دایپ قیتحق ندیفرا نیچند سال ا ایسال و  کی یممکن از ط   

 . نیقوان یاحتمال رییبه خاطر تغ  

  

 . کند یتر ط عیسر تواندیپروسه را م نیا س،یتدر یبماند برا کیآکادم طیمح یاگه شخص تو  

  

 ارائه درخواست 

Waiver  یزایو  

J-1 متن به اون   نیهست که من در هم یسیانگل یها نکیکمه وگرنه ل هایرانیا یوجود داره البته برا نترنتیا یرو ی، اطالعات کم  

دیکن افتیرو از اونجا در یلیاطالعات تکم دیتونیکه م کنمیها اشاره م نکی..ل  

  

ست؟یخانه چ ایدو سال اقامت در کشور مبداء  تیکه محدود کنمیع مشرو نجایاول از ا   

یزایکه و یافراد   J-1  ریدر سه صورت ز کنند،یم افتیدر  subject : کشور مبداء ایبه قانون دوسال اقامت در خانه  شنیم  

 رانیباشه که دولت ا یشما قراردادتون مربوط به دوره ا نکهیا یعنی یشوند. فاند دولت کایوارد آمر یبا فاند دولت کهیدر صورت  -1

که  یرانیا یدانشجوها ای دیاقامت شما رو پرداخت کنه. مثال اسات ایو  لیتحص نهیاز هز یبخش ایبه طور کامل و  کایدولت آمر ایو 

کنه دولت پول به اونها پرداخت گرفتند. هرچند مم یهستند که فاند دولت یمصداق اشخاص روندیم کایبا آمر یفرصت مطالعات یبرا

نامه رو موقع  نیو شما ا کنهیارائه م یمال تیبه شما نامه حما رانیچون دولت ا دیهست هیقض نیشما مشمول ا ینکرده باشه! ول

پولش  کایشرکت کنند که دولت آمر ییکه در دوره ها یاشخاص یحالت خاص هم هست برا هی. نیدیبه سفارتخانه ارائه م زایو افتیدر



تیفولبرا یمثالش دوره ها یاندک هست ول یلیخ ییدوره ها نیرو بده. در  حال حاضر چن  (Fulbright)  فاندش  مایهستش که مستق

پروژه و با  یاگر اون فاند رو یحت د،یفاند گرفت تاداس ایدانشگاه  کیکه اگر شما از  دی. توجه کنکنهیپرداخت م  Dept. of State رو

چون شما قراردادتون رو با دولت  دیستیمورد ن نیشما مشمول ا یقو اریباشه، به احتمال بس کایآمر یسازمان دولت کیبا  یقرارداد

کنمیکه در ادامه متن عرض م دیکن نانیوجود داره که کسب اطم ی! .به هر حال راه دینبست کایآمر  

توسعه باشه.  یبرا یو بحران یاتیح یکشور مبداء شما جزء رشته ها یکه برا دیشرکت کن یا یدوره تخصص کیشما در  نکهیا  -2

  یقرارداد نیچن کایبا آمر رانیمتخصص هست که از اونجا که ا تیو اون کشور، جهت ترب کایآمر نیمورد مطابق قرارداد ب نیا

خاص، در ادامه متن وجود داره موارد یارتباط و برا نیدر ا شتریاطالعات ب نکیل یما کنسله. ول ی.نداره، خود به خود برا  

ر واقع فقط داندکه!  یلیخ نهیزم نیباشند. )من به شخصه اطالعاتم در ا دهیدوره د کایدر آمر یپزشک یکه در رشته ها یکسان  -3

(شهیجمله ختم م نیبه  هم ! 

  

و مراحل ارائه درخواست یلیکه گفتم، به همراه اطالعات تکم یسه مورد نیا   Waive  شدند.  داده حیتوض ریمعتبر ز نکیدر ل

توسط خود حاتیتوض  نیا  Dept. of State  .ارائه شدند و کامال معتبرند 

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/study/exchange/waiver-of-the-

exchangevisitor/eligibility.html  

  

یکه چه اشخاص میمتوجه شد یکم نجایتا ا   subject  ره و وجود دا یادیخاص ز طیمطمئنم همچنان ابهامات و شرا یهستند. ول

واقعا ایاومده که آ شیشما  براتون سوال پ  subject  خود نینه! بنابرا ای دیهست  DOS  اسخ شما رو پرو فراهم کرده که  یامکان

گنی! بهش  مدهیم  Advisory_Opinions. که  کنندیم مو به شما اعال دیدیم حیرو توض نطتویو شرا دیزنیم لیمیشما ا بیترت نیب ه ا

ایآ  Subject  اونها خورده یزایدر و یبودند که حت ی! مواردریخ ای دیهست  subject  212به قانون  (e)  یوقت یول  advisory  

باال که  نکیل کار رو در همان نیمربوط به ا نکی. لدینجا شروع کنیاول از ا نی. بنابراستندین . subject گرفتن متوجه شدند که

دیکن دایپ دیتونیارائه کردم م  

  

به د،ی 5درخواست  دیکه بتوان دیامکان رو دار نیا قیهست طر subject اما اگر متاسفانه   Waiver  م در همان هموارد  نی. انیبد

کنمیمختصرا عرض م نجایمن ا یداده شدند، ول حی:باال توض  نکیل  

ا همان نامه عدم تعهد ی No_objection بر اساس نامه  Waive ارائه درخواست  -1  

  یگاه( و از مرخصدانش دی)مثال اسات دیشاغل دولت باش رانیدر ا نکهیا ای د،یکرده باش افتیدر یمال تیحما رانیشما از دولت ا اگر

و به دیکن هیته رانیااز  ینامه ا دیبا د،یو لذا تعهد بازگشت و خدمت به کشور رو داشته باش دیاستفاده کرده باش یقاتیتحق ای یآموزش  

Dept. of State تهیا در واقع کم ی  waiver  کار رو به  نی. حاال ادیندار رانیکه توش نوشته باشه شما تعهد خدمت به ا دیارائه بد

کامنتم در   نیالب امط نیمراحلش رو به عنوان آخر یول دیکن هیرو با دولت تسو تونیاول تعهد مال دیانجام داد؟ قطعا با شهیچه شکل م

نهیمتن در واقع هم نیاز نوشتن ا میو هدف اصل هچون مفصل کنم،یعرض م نیی.پا  

  

ارائه درخواست ایکار و  رشیپذ  -2  waiver   کایفدرال آمر ای یسازمان دولت کیشما توسط  

ل شما رودو سا تیمحدود یبه سادگ توانندیاونها م د،یکن دایکار پ کایفدرال آمر ای یسازمان دولت کیشما در  کهیدر صورت   waive  

یرانیمحاله ، .کنند. البته با پاسپورت ا بایتقر نهیگز نیا  
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