
 I-20 دانشجویان و فرم
گواهی صالحیت وضعیت دانشجویی " ، I-20 فرم  که در ایاالت متحده تحصیل می کنند به M و F تمام دانشجویان
 برنامه بازدید کننده دانشجویی و تبادل  شده در یک پس از پذیرش در یک مدرسه تأیید  .نیاز دارند "غیر مهاجر 
(SEVP) دانشجویان بین المللی فرم دریافت می کنند ،. I-20 آنها از مسئول رسمی مدرسه تعیین شده  (DSO) .  
را برای هر وابسته واجد شرایطی که قصد دارید همراه خود به ایاالت متحده بیاورید ،  I-20 شما همچنین باید فرم
با این وجود ، توجه داشته باشید که نام )یعنی دانش آموزان دانشگاهی و زبان در مقابل دانشجویان حرفه  .دریافت کنید
که نوع ویزای دانشجویی را که ممکن است از وزارت امور خارجه  SEVP و مدارس دارای گواهی I-20 ای( در فرم
 شما و .و سایر موارد دریافت کنید ، دیکته خواهید کرد. وضعیت مورد نیاز برای حفظ در ایاالت متحده ایاالت متحده
DSO شما باید هر دو فرم I-20 اگر زیر 18 سال دارید ، والدین شما باید فرم .را امضا کنید I-20  را برای شما امضا
 .کنند

 استفاده کنید I-20 فرم
یک سند مهم است که شما باید آن را ایمن نگه دارید ، زیرا در طول چرخه بین المللی زندگی دانشجویی به آن  I-20 فرم
 .احتیاج خواهید داشت

 هزینه I-901 SEVIS پرداخت
 را از I-20 ، باید فرم (SEVIS) ارز  دانشجویی و سیستم اطالعات بازدید کنندگان  I-901 قبل از پرداخت هزینه
DSO برای پرداخت هزینه به اطالعاتی از فرم .در مدرسه ای که قصد حضور در آن را دارید دریافت کنید I-20  شما
  .الزامی است و باید پرداخت شود قبل از اینکه وارد ایاالت متحده است  هزینه I-901 SEVIS .نیاز دارید

 درخواست ویزای غیر مهاجر
 ویزاهای دانشجویی .تاریخ شروع برنامه شما را ، 30 روز قبل از اجازه ورود به ایاالت متحده ، لیست می کند I-20 فرم
F-1 و M-1  نوع ویزای دانشجویی شما باید .می توانند تا 120 روز قبل از تاریخ شروع تحصیل شما صادر شوند
را در مصاحبه  I-20 از شما انتظار می رود که فرم اصلی .(M-1 یا F-1 به عنوان مثال) شما باشد I-20 مطابق با فرم
مأمور کنسولگری ممکن است در شرایط محدودی که ضمانت صدور ویزا را قبل از دریافت فرم  .ویزا خود داشته باشید
 .را بپذیرد I-20 دریافت کند ، نسخه ای از فرم I-20 اصلی

 ورود به ایاالت متحده است
آن را در چمدان خود دور  .را با امضای جوهر داشته باشید I-20 انتظار می رود هنگام ورود به کشور ، فرم اصلی
بندر ورودی   خود را در I-20 به شما دستور می دهد فرم مأمور حفاظت از گمرک و مرز ایاالت متحده   یک .نکنید
 یا .خود برسید I-20 ممکن است شما تا 30 روز قبل از تاریخ شروع ذکر شده در فرم . ارائه دهید

 در حالی که در ایاالت متحده است M یا F تغییر وضعیت در
نیاز دارید اگر در حال حاضر به عنوان نوع دیگری از مهاجرین غیرمجاز در ایاالت متحده هستید و  I-20 شما به فرم
 .متقاضی هستید USCIS به M یا F برای تغییر وضعیت خود به

 درخواست مزایا
بنابراین ممکن  .شما ثابت می کند که به طور قانونی در یک برنامه تحصیلی در ایاالت متحده ثبت نام کرده اید I-20 فرم
اگر واجد شرایط  .قرار می دهید M و F است الزم باشد در هنگام درخواست مزایایی که در اختیار دانشجویان
خود را با خود همراه  I-20 ، به یاد داشته باشید که فرم شماره تأمین اجتماعی هستید  یا  گواهینامه رانندگی  درخواست
 .کنید

 دریافت کنید I-20 چه زمانی می توانید فرم جدید
 DSO را از I-20 پس از پذیرش برنامه ، می توانند در شرایط زیر فرم جدید I-20 دانشجویان پس از دریافت فرم اولیه
 :دریافت کنند

 در صورتی که نسخه فیزیکی فرم از بین رفته و یا جابجا نشده باشد. 
 برای تأیید سفر 
 هنگامی که وضعیت SEVIS )دانش آموز تغییر می کند )به عنوان مثال ، از اولیه به فعال. 
  برای هرگونه تغییر اساسی در اطالعات دانش آموزان ، از جمله تغییر اطالعات شخصی دانش آموز ، برنامه تحصیلی

 ، آموزش عملی اختیاری و غیره
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 I-20 طراحی مجدد فرم
، ورود به  M و F برای کلیه برنامه های ویزای غیر مهاجرت I-20 از اول ژوئیه سال 2016 ، طراحی مجدد فرم
با بارکد( اکنون ) I-20 نسخه قبلی فرم .ایاالت متحده ، مسافرت و برنامه های مربوط به مزایای غیر مهاجرتی الزم است
-I های شما مسئول ارائه نسخه سخت و به روز شده از فرم DSO دانش آموزان لطفا توجه داشته باشید كه .نامعتبر است
 .در مدارس خود بودند M-1 و F-1 با امضاهای اصلی برای همه دانش آموزان 20
 

 

 

صیل در آمریکا هستید، ممکن است یکی از سه نوع ویزای دانشجویی را چنانچه متقاضی تح
نام دارد و مربوط به ویزاهای تحصیلی ایاالت متحده است.  J و F ،M دریافت کنید. این سه نوع ویزا

های آمریکا را داشته باشید یا اینکه بخواهید در موسساتی اگر شما قصد ادامه تحصیل در دانشگاه
ن انگلیسی بپردازید، برای شما ویزای نوعبه فراگیری زبا  F شود و چنانچه قصد شما از صادر می

ای کوتاه و به عنوان کارآموز باشد، ویزای نوعهایی در دورهسفر فراگیری مهارت  M  برای شما صادر
شودنیز برای فرصت مطالعاتی در ایاالت متحده صادر می J خواهد شد. ویزای نوع .  

ضی ویزای نوعشما به عنوان متقا  F یا M بایست ، در زمان مراجعه به سفارت برای مصاحبه، می
در میان مدارک خود فرمی رسمی را به همراه داشته باشید که این فرم از طرف دانشگاه یا 

شود گردد و در آن به سفارت اعالم میخواهید در آنجا تحصیل کنید، صادر میای که میموسسه
فرم یی هستید، ایندریافت ویزای دانشجوکه شما واجد شرایط برای   I-20  نام دارد. توجه داشته

باشدتضمینی برای دریافت ویزا نمی I-20 باشید که داشتن فرم . 

 
الزم است، ارسال تاییدیه  I-20 یکی از مواردی که برای احراز واجد شرایط بودن شما و صدور فرم
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ه برای دانشگاه است تا نشان دهید که شما از منابع مهر و امضا شد (bank statement) بانکی
مالی الزم برای تامین مخارج تحصیلی خود برخوردار هستید. میزان مبلغی که شما باید در حساب 

ها از شود و شامل تمام هزینهخود داشته باشید پس از دریافت پذیرش از طرف دانشگاه اعالم می
باشد. پس از ارسال تاییدیه د برای مدت یک سال اقامت میجمله شهریه، هزینه زندگی و دیگر موار

شودبرای شما صادر می I-20 یا گواهی بانکی، فرم .  
 
 
 

 Fund در صورتی که شما دارای فاند )کمک هزینه تحصیلی( از طرف دانشگاه باشید و مبلغ

برای های شما را پوشش دهد، دیگر نیازی به ارسال گواهی بانکی ندارید. تمام هزینه

 .کسب اطالعات بیشتر در این مورد به وب سایت دانشگاه مورد نظر مراجعه کنید

 نیاز دارید؟ I-20 در چه مواردی به فرم

بایست حداقل را تمامی متقاضیان ویزاهای دانشجویی می SEVIS هزینه :SEVIS Fee پرداخت .1
روز پیش از مصاحبه خود پرداخت کرده باشند. از اطالعات مورد نیاز جهت این پرداخت یکی  4

ای تحت عنوانشماره  SEVIS ID و دیگری School Code ها برای متقاضیان است که این شماره
آمده است. در روز مصاحبه  DS-2019 در فرم J و برای متقاضیان نوع I-20 در فرم M و F ویزاهای نوع
خود را به همراه داشته  I-20 و همچنین فرم "SEVIS Fee پرداخت" در سفارت آمریکا، باید رسید
 .باشید

بایست فرمم ورود به ایاالت متحده میهنگا :ورود به ایاالت متحده .2  I-20 ه داشته را به همرا
باشید. به محض ورود باید فرم خود را به ماموران گمرگ و حفاظت مرزی ارائه نمایید. بهتر است تا 

روز پیش از تاریخ ذکر شده در فرم 30  I-20وارد ایاالت متحده شوید ،. 
ناسایی اقامتدرخواست گواهینامه رانندگی و دریافت شماره ش .3 تمامی افراد به محض  :

توانند به اداره تامین اجتماعی مراجعه نمایند و یک شماره نه رقمی دریافت کنند ورود به آمریکا می
شود. این شمارهکه برای شهروندان آمریکا )دارای اقامت دائم یا موقت( صادر می  Social Security 

Number عی و مستقل از دولت ایاالت متحده آمریکا، برای افراد نام دارد و توسط اداره تامین اجتما
شود و هدف اصلی آن ردیابی افراد برای مقاصد تأمین اجتماعی است. بنابراین چنانچه صادر می

پس از ورود به آمریکا متقاضی دریافت گواهینامه رانندگی باشید و همچنین بخواهید کد تامین 
ای که حضور دارید، الزم تان در دوره تحصیلیبات حضور قانونیاجتماعی خود را دریافت کنید، برای اث

 .خود را ارائه کنید I-20 است فرم

 I-20 نحوه دریافت فرم

ها که این فرم را با پستهای خاص در برخی ایالتبه جز تعدادی از دانشگاه  DHL کنند، ارسال می
هاباقی دانشگاه  I-20 ن کار را انجام دهند آن را با پست عادی فرستند و چنانچه ایرا به ایران نمی

شود زیرا در فرستند که با توجه به اهمیت این فرم، این نوع ارسال به هیچ عنوان توصیه نمیمی
های پستی کد رهگیریاین نوع ارسال، بسته  (Tracking Number)  ندارند و امکان رهگیری برای

ارد. عالوه بر این موارد این نوع پست بیش شما وجود ندارد و همچنین امکان گم شدن آن وجود د
انجامد. بنابراین در این موارد بهتر از یک ماه از زمان ارسال تا رسیدن فرم به دست شما به طول می

دریافت است برای  I-20 هایی که تان در خارج از کشور و یا شرکتاز طریق آدرس یکی از بستگان
دهند، اقدام کنیدخدمات دریافت و ارسال مدارک را از کشورهایی مانند امارات متحده انجام می . 



ها و موسساتی که دارای گواهی برنامه تبادل دانشجوتنها دانشگاه  (SEVP)  ،باشند

توانند فرممی  I-20 را صادر کنند. 

به عنوان واسطه برای ارسال  "UEMS-eShipGlobal پست" خدمات ها نیز ازبرخی دانشگاه
خواهند درکنند و از شما میاستفاده می  eShipGlobal  ایجاد اکانت کرده، مبلغ را پرداخت کنید و

دهید تا فرم را برای شما ارسال کند. برای استفاده  بعد از نهایی شدن سفارش به دانشگاه اطالع
از خدمات این پست نیز باید توجه داشته باشید که امکان ارسال مستقیم به ایران وجود ندارد و 
 .باید آدرسی در خارج از ایران ذکر شود

 I-20 فرمت جدید فرم

زئیات بیشتری از محتویات فرمت این فرم تغییراتی کرده است که در ادامه ج 2016از تاریخ جوالی 
 .آورده شده است I-20 سه صفحه

 لصفحه او  
 SEVIS ID که به صورت پررنگ باالی صفحه نوشته شده است. 
  اطالعات شخصی دانشجو که شامل نام و نام خانوادگی، کشور محل تولد و اقامت، تاریخ

 .تولد است
 تواندنوع پذیرش که منظور همان نوع ویزاست که می  F1 یا M1 باشد. 
  ،اطالعات دانشگاه یا موسسه که شامل نام دانشگاه، آدرس دانشگاهSEVIS code 

باشدمی (DSO) دانشگاه و نام بخش مربوط به پذیرش دانشجویان خارجی . 
 سطح تحصیالت، طول اطالعات برنامه آموزشی یا مطالعاتی که شامل نام برنامه تحصیلی ،

 .مدت عادی برنامه، تاریخ شروع و پایان و میزان تسلط به زبان انگلیسی است
 های شود. در ستون اول هزینهاطالعات مالی برای سال اول تحصیل که شامل دو ستون می

شودبرآورد شده و در ستون دوم منابع مالی آورده می . 
 سایر مالحظات 
 ه همراه امضا و تاریختاییدیه دانشگاه یا موسسه ب  DSO 
 تاییدیه دانشجو به همراه تاریخ و امضا شده توسط دانشجو 

 مصفحه دو  
 مجوز استخدام که به طور کلی این مجوز کار برای دانشجویان به دو صورت OPT و یا CPT 

شودصادر می . OPT شود که به دوره یک ساله کار عملی با ویزای دانشجویی گفته می
ماه بعد از تحصیل باشد. همچنین 9اتمام تحصیالت یا  تواند بعد ازمی  CPT ر نیز به مجوز کا

شودموقت اطالق می . 
 اطالعات مربوط به تغییر وضعیت یا تمدید ویزای F1 تا صدور ویزای کار (H-1B) 
 ها که در قالب جدول آمده استتاریخ رویداد . 
 دیگر مجوزها که در قالب جدول آمده است. 
  که تا یک سال اعتبار دارد و الزم است هر ساله از طریق اداره امور مجوز ورود مجدد

 .دانشجویان بین الملل تمدید شود

تواند بیش ها زیاد باشد، صفحه دوم میدر صورتی که اطالعات مربوط به تاریخ رویداد

 .از یک برگه باشد

 صفحه سوم  
باشد. نمونه فرمها میشامل دستورالعمل I-20 این صفحه از فرم  I-20 توانید را می

اینجا از  .مشاهده نمایید 
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