
جهت مصاحبه و انگشت نگاری ، حضور مسافر در سفارت الزامی می باشد.
      برای افراد بین 14 سال تا 79 سال انگشت نگاری در یکی از دفاتر کنسولگری آمریکا )خارج از ایران( الزامیست و بنا به نظر کنسول مصاحبه می شوند.

      تمام مدارک فارسی جهت ارائه به سفارت آمریکا باید به زبان انگلیسی ترجمه شوند.
      تمام کپی ها در سایز A4 و یک رو گرفته شوند.

      اصل پاسپورت امضاء شده با حداقل 6 ماه اعتبار از تاریخ سفر و2 صفحه خالی رو به روی هم 
      اصل پاسپورت های قدیمی 

      اصل شناسنامه
      اصل کارت ملی

      اصل کارت نظام وظیفه
      اصل سند ازدواج یا طالق

      4 قطعه عکس جدید 5 * 5 رنگی با زمینه سفید ، مستقیم رو به دوربین، با رزولوشن 600 در 600 مگا پیکسل در 6 ماه اخیرگرفته شده باشد، گوش ها مشخص
باشند، اندازه چانه تا انتهای سر و موها بین 28 تا 35 میلی متر و اندازه چشم ها تا انتهای پایین عکس بین 25 تا 35 میلی متر باشد، استفاده از کاله و عینک ممنوع

است ولی پوشش اسالمی ایرادی ندارد.
       مدارک شغلی :

      پزشکان: پروانه مطب ،کارت نظام پزشکی یا حکم کار گزینی و 3 فیش حقوقی آخر با مهر + لیست پرداخت مالیات و پرداخت بیمه کارکنان
      وکال : پرونده و دفترچه وکالت

      کارمندان دولتی : حکم کارگزینی با مهر + 3 فیش حقوقی آخر با مهر،گواهی اشتغال به کار روی سربرگ با ذکر نام و مشخصات وشماره پاسپورت و سمت و تاریخ   
شروع به کار و موافقت با مرخصی با ذکر سفر به آمریکا و نام و مشخصات صادرکننده نامه و اطالعات تماس کامل شرکت + سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان  

کارمندان شرکت های خصوصی : گواهی اشتغال به کار روی سربرگ با ذکر مشخصات و شماره پاسپورت و سمت و تاریخ شروع به کار و میزان حقوق و موافقت با 
مرخصی با ذکر و نام و مشخصات صادرکننده نامه و اطالعات تماس کامل شرکت + سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان + 3 فیش حقوقی آخر با مهر 

      کسبه : جواز کسب یا کارت مباشرت) در صورت داشتن کارت مباشرت اصل جواز کسب الزامی است( + قبض پرداخت مالیات 3 سال آخر و فیشهای پرداختی
و لیست پرداخت بیمه کارکنان + نامه تمکن بانکی شرکت و ریز پرینت 4ماهه آخر به التین که در کمتر از 2 هفته اخیر صادر شده باشد.

      اعضای هیات مدیره شرکت ها : روزنامه رسمی آگهی تاسیس و آخرین تغییرات + گواهی اشتغال به کار با مشخصات باال + لیست پرداخت مالیات و پرداخت بیمه 
      سازندگان ساختمان : پروانه ساختمان یا پایان کار

      موجر : اجاره نامه معتبر با کد رهگیری + سند امالک مربوطه 
      بازنشستگان : حکم بازنشستگی یا آخرین حکم افزایش حقوق + 3 فیش حقوقی آخر با مهر

      اساتید و اعضا هیات علمی دانشگاه : گواهی اشتغال به کار + حکم کارگزینی با مهر + 3 فیش حقوقی آخر با مهر
      تمام گواهی ها باید با ذکر مدت اشتغال ، سمت و میزان حقوق و تایید مرخصی باشد.

      دانشجویان و دانش آموزان : گواهی اشتغال به تحصیل در سال تحصیلی جاری یا ثبت نام سال آینده 
      قبض پرداخت مالیات و فیش های پرداختی

      لیست پرداخت بیمه و حقوق کارکنان
      مدارک مالی :

      نامه تمکن به انگلیسی + گردش 6 ماه آخر همان حساب به انگلیسی با مهر و امضاء بانک ) به ازای هر نفر حداقل250 میلیون تومان به باال (
      سند مالکیت امالک 

      در صورتیکه فرزند زیر 18 سال بدون یکی از والدین سفر می کند ، رضایت نامه محضری از هر کدام از والدین که در سفر نیستند ، الزامی است.
      تکمیل فرم مشخصات فردی و خانوادگی آمریکا به صورت دقیق و کامل

      در صورتیکه متقاضی امکان ارائه دعوتنامه داشته باشند، دعوتنامه شامل مشخات میزبان و متقاضی نسبت به دلیل سفر متقاضی آدرس و تلفن میزبان.
      مدارک مربوط به اعضای خانواده که در طول سفر متقاضی به آمریکا در ایران می مانند.

مدارک مورد نیاز سفارت آمریکا

ارائه اصل تمامی مدارک به شرکت رز آبی الزامیست .
در صورت صالحدید کارشناسان و یا سفارت مربوطه ، مسافر موظف به ارائه مدارک تکمیلی می باشد.

قابل توجه متقاضیان محترم : 
با توجه به این نکته که کلیه مدارک ارائه شده توسط شرکت مجری و سفارت مورد استعالم قرار می گیرد ، توصیه می گردد، کلیه مدارک مستند و قابل 

استعالم باشند.



 

      DS_160 فرم نیاز مورد اطالعات 

□آنکارا        □ ایروان         □دبی    
 

 : حل مورد نظر کنسولگريم

با ذکر روز،ماه،سال و نمایید که تمامی تاریخ ها  دقت. نگذارید پاسخ بی را سوالی هیچ و فرمایید تکمیل را موجود هاي گزینه کلیه لطفا ←توجه 
 .درج شوند الديحتما به می

 
 
 

 نام خانوادگی :

 
 

:نام  

 
 

درصورت موجود (نام قبلی یا نام مستعار 
):بودن  

 
 

 :جنسیت

  □مطلقه       □بیوه      □متاهل     □مجرد
 ).ذکر شودق و علت آن الط و ازدواج تاریخ بودن مطلقه درصورت حتما

 

 :وضعیت تاهل

 
 

 :ديالتاریخ تولد می

 
 

 :شهر تولد

 
 

 :استان تولد

 
 

 :شور محل تولدک

 
 

 :ملیت

 
 

 لطفا آیا هرگز ملیت دیگري داشته اید؟
 .توضیح دهید

 
 

 :کد ملی

 
 

 شماره شهروندي در آمریکا
social security Number  

 
 

 :آدرس کامل منزل

 
 

 :شهر و استان محل زندگی

 
 

 :کد پستی

 
 

 :شماره تلفن ثابت



 

 :شماره موبایل 

 
 

 :شماره تلفن محل کار

 
 

 :آدرس ایمیل

 □ غیره                          □سیاسی            □معمولی 
 

 :نوع پاسپورت

 
 

 :شماره پاسپورت

 :شور صادر کننده پاسپورتک 

 
 

 :شهر محل صدور پاسپورت

 
 

 :تاریخ صدور پاسپورت

 
 

 :اریخ انقضا پاسپورتت

 
 

آیا هرگز پاسپورت شما دزدیده یا مفقود شده 
 است؟

 

 :ت سفرالعااط
 

 
 

 :قصد سفر و نوع ویزاي درخواستی

  □ خیر               □ لهب
اسم و شماره پرواز و شهر و تاریخ ورود و خروج از آمریکا و محل هاي مورد درصورت مثبت بودن 
 .شوندنظر جهت بازدید ذکر 

 

اماکن دیدنی از  بازدیدآیا برنامه خاصی براي 
 آمریکا دارید؟

 
 

(میالدي):تاریخ ورود به امریکا   

 
 

 :مدت زمان اقامت در امریکا

 :ایالت                     :شهر
 

 :آدرس محل اقامت در امریکا

 □دیگر سازمان    □دیگر فرد        □خودم
پرداخت میکند نام خانودگی و نام و شماره تلفن و نسبت را صورتیکه فرد دیگري هزینه ها  در

     :آن فرد با شما
 :آدرس آن فرد

 

 چه کسی هزینه سفر شما را پرداخت میکند؟

 کنید؟ می سفر خاص گروهی یا سازمان از عضوي عنوان به آیا
 :سازمان نام 



 

 
 

 اید؟ بوده امریکا در تاکنون آیا
 .دهید پاسخ 40،41،42،43،44ردیف هاي سوال به جواب بودن مثبت صورت در

 :میالدي به امریکا به ورود آخرین تاریخ
 :امریکا در اقامت مدت

 .نمایید اعالم را گواهینامه شماره بودن مثبت صورت اید؟در داشته آمریکا در رانندگی گواهینامه هرگز آیا
 

 
 اید؟ داشته امریکا ویزاي تاکنون آیا

 :ویزا آخرین صدور تاریخ
 :ویزا شماره

 
 است؟ قبلی ویزاي نوع از شما ویزاي درخواست نیز بار این آیا
 کنید؟ می اقدام بودید، کرده ویزا درخواست قبال که محلی همان از نیز بار این آیا
 اید؟ شده انگشت ده از نگاري انگشت هرگز آیا
 است؟ شده ربوده یا و مفقود شما آمریکاي ویزاي هرگز آیا
 است؟ شده لغو یا کنسل شما آمریکاي ویزاي هرگز آیا

 
 است؟ شده رد شما مریکايآ ویزاي درخواست هرگز آیا
 را ذکر نمایید. رد علت بودن، مثبت صورت در
 هنگام ورود ابطال شده است؟ شما ویزاي یا اید داشته متحده ایاالت به سفر مجوز لغو ویزا، لغو هرگز آیا

 :امریکا در معرف سازمان یا فرد
 

 :خانوادگی نام
 

 :نام
 □غیره       □مدرسه        □کارمند        □همکار        □دوست      □همسر      □خویشاوند : شما با نسبت

 
 :کدپستی با آدرس

 
 :شهر

 
 :ایالت

 
 :تماس شماره

 
 اختیاري):( ایمیل آدرس

 



 

 

 :خانوادگی اطالعات
 

 :پدر نام
 ):میالدي به( پدر تولد تاریخ

 ؟آمریکا زندگی می کند در پدرتان آیا
 

 التین): به(مادر خانوادگی نام و نام
 میالدي): به( مادر تولد تاریخ

 ؟آمریکا زندگی می کند در مادرتان آیا
 

 دارید؟ آمریکا در -برادر یا خواهر و فرزند نامزد، همسر، شامل - دیگري یک درجه خویشاوند آیا
 را ذکر نمائید. شما با نسبت خانوادگی، نام ، نام بودن، مثبت صورت در

 □ temporary visa□       Citizen□         (LPR)Green Card  :اقامت وضعیت
 دارید؟ آمریکا در دیگري خویشاوند اینها از غیر آیا

 

 :همسر مشخصات
 

 ):التین به(خانوادگی نام
 ):التین به(نام

 :میالدي به تولد تاریخ
 :ملیت
 :تولد محل شهر

 :تحصیلی و شغلی اطالعات
 

 :فعلی شغل
 

 :شرکت یا سازمان نام
 

 :کار محل آدرس
 

 :تلفن شماره
 

 اختیاري):( ماهانه درآمد میزان
 

 :وظایف شرح
 



 

 
 اید؟ بوده شاغل نیز قبال آیا
 :شرکت یا سازمان نام

 :کار محل آدرس
  :لیشغ عنوان
 :تلفن شماره
 ):میالدي( کار به شروع تاریخ
 میالدي):( خاتمه تاریخ

 :تحصیلی مقطع آخرین
 :دانشگاه یا موسسه نام

 :آدرس
 :تحصیلی رشته
 ):میالدي( خاتمه و شروع تاریخ

 :تکمیلی اطالعات

 
 :قبیله و قوم ،نام بودن مثبت صورت در دارید؟ تعلق خاصی قبیله یا قوم به آیا
 کنید؟ صحبت نیداتو می هایی زبان چه به

 اید؟ کرده سفر کشورهایی چه به گذشته سال پنج طی
 .دهید توضیح بودن مثبت صورت ؟در اید کرده کار برایشان یا اید؟ داشته تعلق خیریه یا ،اجتماعی تخصصی سازمان هیچ به آیا

 
 اید؟ دیده شیمیایی یا بیولوژیک اي، هسته ، منفجره مواد ، آتشین سالحهاي مانند آموزشهایی یا خاص مهارت هیچگونه آیا
 .دهید توضیح نه بود مثبت صورت در اید؟ کرده سربازي خدمت هرگز آیا

 :رده خدمت، رسته , درجه
 ):میالدي( خدمت خاتمه و شروع تاریخ

 .دهید توضیح بودن مثبت صورت در اید؟ کرده کار یاغی گروههاي یا نامه شب پخش نظامی، ،شبه چریکی شورشی، گروههاي در هرگز آیا
 .دهید توضیح بودن مثبت صورت در دارید؟ را آن هاي نشانه یا سل مانند واگیر بیماریهاي آیا
 .دهید توضیح بودن مثبت صورت در دارید؟ باشد دیگران یا خود آسایش یا سالمت براي تهدیدي که ذهنی یا جسمی ناهنجاریهاي آیا
 .دهید توضیح بودن مثبت صورت در اید؟ داشته اعتیاد یا و مخدر مواد مصرف سوء آیا

 
 .دهید توضیح بودن مثبت صورت در شود؟ مشابه موارد یا و عفو یا تبرئه به منجر صورتیکه در حتی اید؟ شده دستگیر جنایی اتهام به هرگز آیا

 
 .دهید توضیح بودن مثبت صورت در اید؟ داشته تخلف به اقدام یا اید؟ شده قانون خالف مورد هر در تخلف به مرتکب هرگز آیا

 
 اید؟ داشته اقداماتی چنین اخیر سال ده طی یا آئید می متحده ایاالت به تجاري فاسقانه غیرقانونی رفتار هرگونه یا فحشا به اقدام براي آیا
 اید؟ داشته را آن قصد یا اید بوده پولشویی درگیر هرگز آیا



 

 
 .دهید توضیح بودن مثبت صورت در دارید؟ آمریکا در اقامت طی غیرقانونی کارهاي دیگر یا و خشونت اعمال خرابکاري، ، جاسوسی قصد آیا

 
 اید؟ بوده تروریستی فعالیتهاي درگیر قبال یا دارید آمریکا در اقامت طی تروریستی فعالیتهاي در درگیري قصد آیا

 
 .دهید توضیح بودن مثبت صورت در اید؟ داشته کاري چنین قصد یا و اید کرده مالی پشتیبانی تروریستی سازمانهاي یا تروریستها از هرگز آیا

 
 .دهید توضیح بودن مثبت صورت در هستید؟ تروریستی سازمانهاي نماینده یا عضو آیا

 
 .دهید توضیح بودن مثبت صورت در اید؟ کرده کار این براي تشویق یا و دستور ، معاونت ، مشارکت یا اید شده کشی نسل مرتکب هرگز آیا

 
 توضیح بودن مثبت صورت در اید؟ داشته کار این در معاونت و مشارکت یا و اید داده را کار این دستور یا و اید کرده شکنجه به اقدام هرگز آیا

 .دهید
 

 اید؟ شده بار خشونت اعمال دیگر یا و سیاسی قتلهاي یا غیرقانونی اعدام مرتکب هرگز آیا
 

 اید؟ بوده آمیز خشونت بطور مذهبی آزادیهاي نقض مجري یا مسئول مشخص طور به زمانی هر در دولت کارمند عنوانبه   خدمت طی آیا
 

 ازفریب گیري بهره با آمریکا به دیگر مهاجرت هرگونه یا متحده ایاالت به ورود یا ویزا کسب براي دیگران به کمک یا ویزا کسب صدد در هرگز آیا
 .دهید توضیح بودن مثبت صورت در اید؟ بوده دیگر غیرقانونی منظور هرگونه یا و مغرضانه گونه به غلط اطالعات ارائه یا و
 

 اید؟ کرده سلب باشند داده حضانت حق وي به آمریکا محاکم که کسی از باشد متحده ایالت شهروند که را طفلی حضانت حق هرگز آیا
 

 .دهید توضیح بودن مثبت صورت در اید؟ داده راي نظام یا قانون هیچگونه با مخالفت در آمریکا در هرگز آیا
 

 .دهید توضیح بودن مثبت صورت در اید؟ کرده متحده ایالت شهروندي ترك به اقدام مالیات از فرار نیت به هرگز آیا
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