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 و همکاری و همسررر  دریغبی هایحمایت با مگر نبود فوق کتاب

 و نوشتن  در مرا که کسانی  همه از من به ایشان  محبت و همدلی

  مخوب خانواده ازجمله ،کنممی تشکر  کردند اریی اثر این گردآوری

 بود من مشوق  و نیست  ما بین در که مادر عزیز  از کنممییاد  و

 .گرامی یادش شاد روحش ؛حال همه در





 بیوگرافی نویسنده

شهید  زمان با قبولی در دانشگاهن دبیرستان و همپس از دورا

کار و افزار کامپیوتر با دنیای کسبعباسپور تهران در رشته سخت

ور طآشنا شدم. روحیه استقالل مالی و توانایی کسب درآمد و همین

ورت صهم داد تا به دستبهدستتوانایی انجام امور بازرگانی همگی 

های کامپیوتر خانگی زاریاب برای یک شرکت فروش دستگاهبا

از بازاریابی بود و هیچ حقوق ثابتی  م. درآمد منومشغول به کار ش

تا اولین فروش کامپیوتر را به یکی از گذشت نداشتم. کمی زمان 

های خود در دانشگاه انجام دادم. سپس دستگاه دوم و سوم و نزدیک به سه ماه بعد همکالسی

داری برای من زهاندازی کنم. اولین تجربه مغای خودم یک مغازه کوچک در کرج راهنستم برااتو

به شکست انجامید. دلیل عمده این موضوع یک موضوع ساده بود. در زمان بازاریابی از اسم شرکت 

 هطور نزدیکی بدر خیابان ایرانشهر و همین کردم و از موقعیت مکانی آندر تهران استفاده می

با همکاری  ماه 1ک به نزدی جمله اجاره ملک. بعد ازهای جاری ازبازار کامپیوتر و نداشتن هزینه

به همراه یک  بار نیااین اجاره ملک لغو شد و از نو شروع به کار بازاریابی کردم.  ،مغازه صاحب

در اون زمان یک اعتبار خاصی داشت  6191خط موبایل که پدرم به من داده بود و داشتن خط 

طبقه سوم دم. از صورت سرپایی شروع کرکار خودم رو در بازار به 5996و یک گوشی نوکیای 

کار وی بود و کسبفروختم. دوران جالبدم و به طبقه دوم یا زیرزمین مییخرپاساژ ولیعصر کاال می

یدا کرده بودم. کارم بزرگ و عالی به هم زده بودم. نزدیک یک سال گذشت و اسم و رسمی پ

جربه کاال باشم. اولین ت روشندهف اشتم وارد بازار واردات کاال شوم تا اینکهشد. دوست دتر میبزرگ

ن یک کاال برای من وارد جام دادم و با پرداخت پول به ایشاان با همکاری یکی از دوستان خودم را

 عدمدلیل عدم داشتن پاسپورت و نهایت به د و ترخیص کاال با ایشان بود. درشد و کار خری

 ودم.خارج از کشور محروم بسربازی از امکان خرید مستقیم  گذراندن دوران

در  و در تهران بود فاصله به خدمت سربازی رفتم. سربازی من اتفاقاًکه تمام شد بالدانشگاه 

عصر بود به کار خرید و  1منطقه لویزان و در این مدت بعد از ساعت اتمام سربازی که ساعت 

سربازی من در حال اتمام بود که در این فاصله زمانی در کنکور سراسری  فروش مشغول بودم.

 و پس از اتمام سربازی دانشجوی رشته حقوق شدم. م در رشته حقوق در تهران قبول شدمه

قدم بعد از دریافت کارت پایان خدمت اقدام جهت دریافت پاسپورت بود. در دانشکده حقوق  نیاول



تر جذابیت حقوق هر روز برای من روشنوارد مباحث حقوق تجارت و قانون مدنی شده بودیم و 

ر د ،داشتممیشدید به رشته حقوق و تعداد واحدهایی که بر شد. به دلیل عالقهیتر مو روشن

شکل گرفت. مقصد کشور  1667ای افتاد. اولین سفر من در سال انجام اولین سفر خارجی وقفه

اده از العاده. استفو با امکاناتی فوقسنگاپور. دنیای من رنگ و بوی دیگری گرفت. کشوری زیبا 

های الکترونیکی و مراکز بورس ره و آشنایی با مراکز تولیدی کیتستا 5ت در هتل اینترنت پرسرع

المللی. بعد از سنگاپور به کشور مالزی و بعد به لبنان رفتم. شرکت در نمایشگاه ساختمانی بین

ا به شور مهای ساختمانی لبنان جهت صادرات از کورد خوبی برای آشنایی من با نیازبیروت دستا

روع شده بود. درس در رشته های کاری من تازه شزیبا در غرب آسیا داشت. مسافرتاین کشور 

نین تجارت جهانی در حال به اتمام و انگیزه من جهت صادرات و واردات و آشنایی با قوا حقوق را

و برای لین برند ربود. او کشور چین رسیده قطر و حاال نوبت به –امارات  –ترکیه  بود. یریگشکل

 . دوران خوبکاالهای تولیدی زیر اسم ثبتی خود نمودمندم و شروع به واردات ثبت رسا خودم به

را به  ید، مننهایت و پس از اتمام دانشگاه عالقه جدپر درآمدی بود. مسافرت و مسافرت. در و

ه کرد. درنهایت و بنا بهدایت می ادامه تحصیل در این دو رشته و المللرشته اقتصاد و حقوق بین

ر نهایت کشومدتی به ترکیه و سپس امارات و دربرای ل شخصی محل زندگی من از تهران مسائ

آمریکا منتقل شد. آشنایی به قوانین مالی و قوانین حقوقی در این کشور یک افق جدید برای من 

ب تجارت دنیا. اولین شرکت خودم بود. راه طوالنی بازاریابی در تهران و حاال یک شروع نو در قل

اقتصاد نمودم. عالقه به زمان شروع به ادامه تحصیل در رشته ثبت کردم. هم 1691سال در  را

حوالی دوست داشتم تحصیالت خودم حال و اهر من بود و در  نشدنی زندگیتحصیل جزء فراموش

یا با یک بود که در دفتر کارم در منطقه مک لین در ایالت ویرجین 1696در سال م. را ادامه ده

سسه دیگر که در موضوع المللی و درنهایت یک مؤدر امور قراردادهای بین مؤسسه حقوقی

آشنا شدم. این شروع یک آشنایی و ایجاد یک همکاری تازه برای من  ،کردمهاجرت فعالیت می

 ، ذهن اقتصادیطور داشتن زمینه تجاریهای مختلف و همینبود. با توجه به تجربیات در کشور

باعث شد  ای بود که نهایتاًنام موضوع مهاجرت کرد. این جرقه متوجه یک تجارت کالن به من را

یزی کنم و ضمن رو از تمام دنیا به کشور آمریکا را پایهسسه اعزام دانشجیک مؤ 1695در سال 

سسه اعزام رین مؤتکه بزرگ Into Globalسسه ازجمله مؤ یالمللنیببستن قرارداد با مؤسسات 

 1کنم. پس از به کشورهای دیگر را نیز فراهم  ، امکان اعزام دانشجویاندر دنیا هست دانشجو

ت ریز شرکپایه بار نیا ،اندوزی فراوان و انجام تعداد مناسبی پرونده موفقسال و بنا به تجربه

ناسب و . با داشتن امکانات مدر آمریکا شدم USLAW GROUOP LLCخدمات مهاجرتی 



طور مؤسسات حقوقی در اروپا جنوبی و همین یهای آمریکااری با کشورقراردادهای متعدد ک

ی افراد متقاضی در چارچوب پاسپورت دوم برا ای اقدام به دریافت کارت اقامت وصورت حرفهبه

ای جهت داشتن برنامه منظم یا کتاب فوق برگرفته از زندگی حرفه .های مهاجرتی نمودمبرنامه

هایی برای داشتن موقعیت مناسب در تاب سعی کردم راهکارکه در این ک برنامه ب هست

فت اجهت آشنایی به دریهایی عالوه ضمیمهتن پاسپورت دوم ارائه کنم. بهیا داش یگذارهیسرما

 .شده استکتاب ارائه  درها و موارد دیگر پاسپورت دوم از بعضی از کشور
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مالیاتی گنجانده  یهاهیتوصاست و در آن  یرساناین راهنما فقط یک راهنمای اطالع: نکته مهم

 الطفاً تمام اطالعات ر ،را به کار ببرید شده در آنذکر ایهقبل از آنکه هر یک از گام .نشده است

مناسب برای وضعیت شخصی  یو مطمئن شوید راهکاربا مشاور مالی و مالیاتی خود مرور نمایید 

 .هستندشما 

 چیست؟ دقیقاً Bطرح 

 ،نیدکگذاری میسرمایه ،کنیدانداز میپس ،کنیدکار می، کنیداگر شما در یک کشور زندگی می 

آنگاه ریسک بزرگی را  ،داریدگه مین گذاری مالی هستید و یا سرمایه مالی خود رادارای سرمایه

 .ایدمتحمل شده

چیز در آن کشور واحد ض که همهدهید با این فرگذاری باالیی را انجام میدرواقع شما سرمایه

شاید هم واقعاً هم  ؛ه چه اتفاقی در دنیا خواهد افتادبدون توجه به اینک ،صرفاً خوب خواهد بود

ای در طی کنندههیچ چیز ناامیدکه دارد  وجودبرای این بی خو گونه باشد. احتمال نسبتاًاین

م باز ه ،دهدکه برایشان رخ می یبیوغربیعجزندگی شما رخ ندهد. برخی افراد با وجود اتفاقات 

مجبور نباشیم کاری را انجام  اما همه ما تا وقتی؛ از نظرشان خوب است زیچهمهمشکلی ندارند و 

 ،انتظار نیست که اتفاقی در اقتصاد بیفتد یا یک بالی طبیعی رخ دهددهیم. خیلی دور از نمی

ای هکامپیوتری در برخی ادارهسیستم سیاسی ممکن است دچار آشوب شود یا یک خطای کلیدی 

دارایی  ،پول شما ؛تواند همه چیز شما را به خطر بیندازدآر اس رخ دهد و همین اتفاقات می آی

توانید از های منطقی ساده وجود دارد که میسری گام تانه یکشما و حتی آزادی شما. خوشبخ

 .هایی حفاظت کنیدخود، خانواده و دارایی خود در برابر چنین ریسک

گذاری خاص نوان سیاست بیمهعتوانید آن را بهنامیم و شما میمی Bما این ساختار را طرح 

 .ودن است که شما به آن نیاز داریدسیاست بیمه نم یک Bبنابراین طرح  ؛خودتان در نظر بگیرید

ست توانیم از دکه نمی کنیمبیمه میرا گذاری ندارند. ما آنچه بعضی چیزها در زندگی ارزش بیمه

ها را در های ما چیزهایی هستند که ما آنانداز. سالمتی، دارایی و پسدادن آن را تحمل نماییم

ستیم در حال رانندگی ه کهیوقتدف با ماشین همانند تصا ،کنیمهای بالقوه بیمه میمقابل ریسک

 .ستنده شدن مهیبها قابل یا اینکه یک مشتری ما را به خاطر یک نزاع به دادگاه بکشاند. همه این

هایی ا چیزام؛ بیمه شغلی، بیمه عمر و فرزندان ؛کنندحتی بیشتر از این خود را بیمه میبرخی افراد 

گذاری آن را خریداری کنید. مالیات، تورم، های بیمهسیاستتوانید توسط وجود دارد که شما نمی

ادن آزادی همگی کنترل سرمایه و از دست د ،هات امنیت اجتماعی، ورشکستگی بانکمشکال
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شود. بیمه یستند و بیمه شامل این موارد نمیها دارای خدمات بیمه ناما این ارزش حفاظت دارند

تنها این است نه Bپردازد و هدف از طرح می به آن Bح ها چیزی است که طردر برابر این ریسک

بینی بیمه کنید بلکه همچنین خود را به نحوی که خود را در مقابل چنین سناریوهای قابل پیش

ط ا در همه شرایافتد. شممالی می د که مهم نباشد چه اتفاقی در دنیای سیاسی یایحفاظت نمای

 رر هم نکنید و بدون آسیب بمانید.در ببرید بلکه ض تنها جان سالم بهمانید و نهمصون می

 ؟خوب الزم است Bچه چیزهایی برای داشتن یک طرح  

ح معنا و مفهوم خود ممکن است رخ دهد همچنان این طر آنچهبدون در نظر گرفتن هر  -9

برای مثال هیچ موقع داشتن پول نقد در دست چیز بدی نیست. داشتن را دارا باشد. 

که اگر شما دارای معنا و مفهوم است حتی این دست در هر شرایطی کمی پول نقد در

 به آن نیاز پیدا نکنید. وقتهیچ

 یدر هر شرایط Bهای طرح به همین ترتیب شما نیز نیاز دارید که اطمینان حاصل کنید گام

برای شما پاسخگو خواهد بود. این طرح بایستی به شما در زمان احتیاج کمک نماید و در هیچ 

 .شرایطی به شما آسیب نرساند و در هیچ شرایطی به ضرر شما نباشد

 .دارای دفاع و حمله خوبی باشد -1

ه ددر این بین برن کسچیههای ورزشی وجود دارد فکر کنید. ای که در تیمدرباره دفاع و حمله

نخواهد بود مگر اینکه با یک استراتژی دفاع و حمله خوب بازی نماید. الزم است که شما هر دوی 

کنیم از د که ما صحبت میدر این مور هم دفاع خوب و هم حمله خوب. ،ها را داشته باشیدآن

یری لوگاین دفاع شامل ج. توانید یاد کنیدمی ،در حال حاضر دارید آنچهسازی عنوان ایمندفاع به

آنچه که برای آن کنید در این دفاع شما اطمینان حاصل می. از ریسک و افزایش آزادی شماست

در طول تمام عمر شما ایمن خواهد بود بدون توجه به اینکه  ،اید و به دست خواهید آوردکار کرده

داد. به  حمله خوب از طرف دیگر میزان دارایی شما را افزایش خواهد .چه اتفاقی رخ خواهد داد

 .های بیشتر و موفقیت بیشتر شما خواهد شد، گشودن فرصتین معنا که باعث افزایش رفاه شماا

های عمده حمله شما که در هر شرایطی به شما کمک خواهد کرد ترین بخشاز مهم مورددو 

 .تانیهایگذارهیسرماسازی ی و متنوععبارت است از کاهش قانونی تعهدات مال
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 ؟خود را بسازیم عیچگونه سپر دفا

ور طاگر که شما به ،کشیدبیمه پول بدهد. اگر که سیگار نمیهیچ کس دوست ندارد که برای 

ا ن رارزش آ روید و اگر که رژیم غذایی مناسبی دارید شاید به نظرتان اصالًمرتب به باشگاه می

وط هزینه متوسط بیمه درمقابل مشکالت مرب کهیوقتخصوص به ،نداشته باشد که به آن فکر کنید

 .از درآمد شما را به خود اختصاص دهد قبولیقابل به سالمت درصد

دهید زیرا که پرداخت مقادیر کمی در طی زمان احساس این کار را انجام می درهرحالا اما شم

که د درحالییاشید یک چک هنگفتی را بنویسکند نسبت به اینکه مجبور ببهتری در شما ایجاد می

تری در زندگی ما نیز وجود دارد که تهدید خیلی بزرگ درهرحالبدی نیز قرار دارید. در شرایط 

در مقایسه با اینکه خانه  های مالی.: فاجعهکنندمی افراد خیلی کمی خود را در مقابل آن بیمه

تر هستند. راتر و پرتکریبینمراتب بسیار قابل پیشرویدادهای مالی به ،آتش بگیرد بارهکیبهشما 

 .این مسئله یک رویداد بسیار محتمل است که نباید نادیده گرفته شود

 96حداقل  کشد و هر فردسال طول می 7طور متوسط حدود مثال در چرخه مشاغل به طوربه

که ممکن است ما زمان دقیق این حالیبنابراین در د؛شوار در طی زندگی خود دچار رکود میب

دانیم باز هم می ،یا حتی ماه آن را ندانیم که چه وقتی این رکود و بحران مالی خواهد دادرکود و 

رخ  بارهکیبهروی خواهد داد و برخالف یک حمله قلبی، بحران مالی  درهرحالکه این اتفاق 

 با دانستن این مطلب الزم د؛ بنابراینبینی نموتوان از قبل پیشها را میدهد اما رخداد آننمی

است قبل از آنکه یک بحران مالی ایجاد شود خود را در مقابل چنین تهدیدهای محتملی حفاظت 

 .نمایید

 ترین تهدیدهایی که امروز ممکن است با آن مواجه شویداز بزرگ موردپنج  

 مالیات 

 کنند فقط برای اینکه مالیات خود را بپردازند.ماه سال کار می 5ها حدود آمریکایی

نهایی تمالیات بر درآمد به اروپاییدر کشورهای  .برای بسیاری در اروپا بیشتر است این رقم حتی

ها دچار های بسیاری که دولتگیرد و حاال با وجود بدهیبیش از نیمی از درآمد فرد را در بر می

وانند اند تا بتگیری کشیده شدهها حتی بیشتر به سمت مالیاتدر دنیای غرب دولت ،اندآن شده

 .دناین معضل جان سالم به در بر از
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 تورم 

انگیزتر از این نیست که پول بیشتری چاپ قدر بدهی دارد هیچ چیز وسوسهبرای دولتی که آن

 .ها را پرداخت نمایدکند تا بتواند این بدهی

ها بیشتر است که موجب از بین هرچه بدهی بیشتری داشته باشند سرعت چاپ اسکناس آن

. این تهدید برای درآمد شما و شودیماندازهای مردم ده شدن ارزش پسرفتن نرخ ارز و خور

 د.دهتنها بسیار محتمل است بلکه در حال حاضر نیز رخ میانداز شما نهپس

   مسائل امنیت اجتماعی 

سال بسیار کاهش خواهد  16های خود دولت امریکا امنیت اجتماعی در کمتر از طبق تخمین  

ا مزایای آن ی ندازندیبان بیشتری را بخرند تا سن بازنشستگی را به عقب یافت. ممکن است که زم

 .را کاهش دهند و درنهایت چیزی وجود نخواهد داشت که پرداخت شود

   هاورشکستگی بانک 

خیلی بدتر شده است. مسئله  ،وجود داشت 1668سیستم مالی حتی نسبت به آنچه در سال   

ا دیگر ههای بسیار باال دارند و خزانه دولت و بانکین و بدهیها سود بسیار پایاین است که بانک

 .ابزاری برای حفظ سیستم خود ندارند

    کنترل سرمایه 

برای مقابله با سیستم بانکداری که در حال ورشکسته شدن است دولت احتمال دارد که وارد این 

 از سیستم شود. این دقیقاً های مردم را ببندد و مانع از خارج کردن پولشانمرحله شود تا حساب

ها نهای آمردم دریافتند که حساب بارهکیبهاتفاقی است که در قبرس چند سال پیش رخ داد و 

 .بسته شده است شبهکی

 های مواجه شدن با این تهدیدهاحلراه 

دهد که برای هر اگرچه بدون شک این یک لیست خیلی بزرگ از ابزارها خواهد بود اما نشان می

جزئیات  اساده وجود دارد. ما همه این موارد را بحل برای زندگی شما و رفاه شما چند راه ،تهدید

 توضیح خواهیم داد نمانیمخاطبو منظم برای 
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 آلای داخلی و خارجی هآمده در خارج از کشور، شرکتدستمالیات: عدم شمول درآمدهای به

 شده و غیرهساختار بازنشستگی خود کنترل ،سی آل

 ایی حقیقی و غیرهتنوع ارز، دار ،بهای فیزیکیتورم: فلزهای گران

های حقیقی خارج از کشور، شده، داراییامنیت اجتماعی: ساختار بازنشستگی خود هدایت

 گذاری ارزشیسرمایه

 بهای فیزیکیهای بانکی خارجی، فلزات گرانهای سرمایه: پول نقد، حسابکنترل

 دارامانتهای های با مسئولیت محدود داخلی و خارجی، شرکتهای حقوقی: شرکتپرونده

 بهای فیزیکی و غیرهپول نقد، فلزهای گران های بانکی خارجی،حساب ها:ورشکستگی بانک

 غیره و شخصی انعطاف بالیای طبیعی: بیمه، معیارهای

 های مردمی: سکونت در خارج از کشور، پاسپورت دوم و غیرهکنترل

 پنج استراتژی برای اینکه سپر دفاعی خود را بسازید 

ما خیلی وارد جزئیات بالقوه هر  ،ای برای این موضوع استمهدمق تنهااین راهنما  کهییآنجا از

 .خواهیم که برخی از موارد مهم را در اینجا ذکر نماییمشویم و فقط میاستراتژی نمی

 صورت پول نقد نگهداری کنیدهای خود را بهزاندابخشی از پس -9

وارد ترین مهمچنین یکی از راحت و طرح بی است ها برایترین استراتژیاین مورد یکی از حیاتی

ته در آن بانک قرار داش اگر اتفاقی در سیستم بانکداری رخ دهد و همه پول شما کارگیری.برای به

که درحالی .ارزش خواهد شدشما در عمل بی یاندازهاپسهای دیجیتال( در برخی بانکباشد )

زی را از دست نخواهید داد اگر برخی از آن را صفر است شما چی های سود کنونی تقریباًنرخ

 های اضطراریعنوان یک راه گریز حیاتی در مقابل وضعیتبه .صورت نقد در دست داشته باشیدبه

های دو ماه خود حداقل هزینه ،برای اطمینان از اینکه به اندازه کافی مورد حفاظت قرار دارید و

ای برای انجام این کار الزم نیست هیچ هزینه تقریباً .دصورت پول نقد در دسترس داشته باشیرا به

سیار گرفتن این تصمیم ب ،های بانکداری در آن قرار دارندو با توجه به وضعیتی که اکثر سیستم

 ت.ساواضح 

 بهاخرید فلزهای گران -1

 ،مدت در سیستم بانکداری استعالی در مقابل مشکالت کوتاه که پول نقد یک راه گریزحالیدر

ر تتر و سیستماتیکهای جدیمدت در مقابل چالشحل طوالنیبها یک راهداشتن فلزهای گران
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طور که طور پیوسته تا نقطه تورم جدی پول چاپ کند )هماناگر دولت به .در سیستم پولی است

 شما درواقع دارای ثروتی خواهید بود که ،زیمبابوه و جمهوری ویمار مشاهده نمودیم( ،در ونزوئال

بهای خود را در همچنین بایستی ذخیره فلزات گران .از قدرت خرید شما حفاظت نخواهد کرد

های حقوقی غیرمنتظره خارج از کشور انجام دهید تا از خودتان در مقابل مصادره کردن، دعوی

 .دیهای اجتماعی حفاظت نمایو آشفتگی

 اال و قوی نگه داریداندازهای خود را در یک بانک خارجی با سرمایه ببخشی از پس -3

سرعت روشن خواهد شد که قرار دادن کنید برای شما بهشما سیستم مالی را بررسی می کهیوقت

های کنید که اکثر بانکمشاهده می .نخواهد بود یتان در یک جا استراتژی ایمندرصد دارایی 966

 3ها کمتر از اکثر موارد آنهای ضعیفی هستند. در متحده و اروپا دارای سرمایهبزرگ در ایاالت

این امر به این معناست که اگر فقط . دارندصورت نقد نگه میاندازهای مشتریان را بهدرصد پس

خود  ها داراییاین بانک ،سه درصد مشتریان بخواهند به بانک بروند و پول خود را برداشت نمایند

اندازهای خود را در یک بانک بخشی از پسها برآیند. عهده پرداخت آن تا بتوانند از فروشندیمرا 

توانید در مورد اینکه چرا و نگه دارید. شما می ،کار در کشوری که بدون هیچ بدهی باشدمحافظه

 ،چگونه این کار را انجام دهید به راهنمای بانکداری خارجی نهایی که رایگان منتشر شده است

 .مراجعه نمایید

 از طریق کشور اجدادی به دست آوریدسعی کنید یک پاسپورت دوم معتبر  -6

توانید داشته باشید عبارت است از داشتن یک پاسپورت دوم )اگر ای نهایی که میسیاست بیمه

ها همه این روش(. پذیر نباشد اقامت دوم که ما در زیر آن را مورد بحث قرار خواهیم دادکه امکان

از یک گزینه به این معناست که شما به  گیرد که در اختیار داشتن بیشاز این حقیقت منشأ می

و حتی اگر که شما از پاسپورت دوم در حال حاضر  فرد تعلق نخواهید داشتبهیک دولت منحصر

ه این بنمایید. ها استفاده از آنتوانید میهای دیگری دارید که بازهم گزینه ،کنیداستفاده نمی

توانید به سمت شمال حرکت کنید. رود شما میشرایط بد به سمت جنوب می کهیوقتصورت 

ثر، خود و خانواده خود را از مسیر شرایط ؤطور قانونی و مسرعت و بهتوانید بهمی دیگرعبارتبه

 .بد خارج کنید

ش یهای مسافرتی شما را افزاالبته داشتن پاسپورت دوم مزایای دیگری را نیز در خود دارد. فرصت

المللی سازی های بینکند، گزینههای مردمی از شما محافظت میدهد و در برابر کنترلمی

کند، برای شما امکان سفرهای بدون ویزای بیشتری را فراهم بیشتری را به روی شما باز می
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به دست آوردن پاسپورت  معموالً. تواند تعهدات مالیاتی شما را کاهش دهدکند و حتی میمی

ازمند زمان و پول بسیاری است اما اگر شما شانس خوبی داشته باشید که والدین، پدربزرگ دوم نی

تواند د شهروندی دوم مینیا مادربزرگ یا در برخی موارد اجدادتان در جای دیگری از دنیا باش

 ،اگر شما اجدادی برای مثال از ایتالیا. های کمتری به دست آیدکلی خیلی راحت و با هزینهطوربه

ر اساس بتوانید می ،لهستان، ایرلند، آلمان، انگلستان، فرانسه، پرتغال یا استونی داشته باشید

 توانید پاسپورت دوم رااین امر بدین معناست که می گزینه خوبی برای شهروندی باشید.اجداد 

 در یک زمان کوتاه و هزینه پایین به دست آورید.

 اقدام کنیددست آوردن محل اقامت دوم ه برای ب -5

یگر بهترین گزینه د ،اگر شما برای پاسپورت دوم از طریق کشور اجدادی صالحیت نداشته باشید

داشتن  اننداین گزینه نیز همان مزایای مورد قبلی م .آن است که محل اقامت دوم به دست آورید

بعد از چند تواند درنهایت منجر به این شود که و میرا دارد جای دیگر برای مسافرت و زندگی 

ها برای به ترین مکانیکی از راحت .سال قبول تابعیت، پاسپورت دوم خود را نیز به دست آورید

 .دست آوردن سکونت پاناما است

 چگونه طرح حمله خود را بسازید؟ 

کلی در مورد مهیا کردن شرایط برای درآمد بیشتر، ایجاد طورشما به B طرحوجه حمله در 

از  مورددر این راهنما ما قصد داریم که بر روی دو  .افزایش دارایی شماستموفقیت بیشتر و 

 .های عمدهگذاری خارج از روالکاهش مالیات و سرمایه :ترین موارد آن تمرکز نماییممهم

 طور قانونی تعهدات مالیاتی خود را کاهش دهیدسه استراتژی برای اینکه به

شترین بیبازگشت تواند منجر به ات بدهکار هستید میصورت مالیکاهش قانونی آنچه که شما به

به عبارتی شما این امتیاز را دارا هستید که ساالنه  .توانید به دست آوریدای شود که میسرمایه

تبر و قانونی و مع با استفاده از چند گزینه کامالً تنها ،درصد اضافی به جیب خود اضافه کنید 36

 خود.های آسان در پرداخت مالیات

نبایستی هرگز سعی کنید که از که کید کنم أاما قبل از اینکه ادامه دهیم لطفاً اجازه دهید ت

 سنگینی مجازاتپرداخت آنچه که بدهکار هستید سر باز زنید زیرا ارزش آن را ندارد و این کار 

زان می های متنوع قانونی و ساده بسیاری برای شما در دسترس است تا ازدارد. البته استراتژی

 های پرداختی خود بکاهید.مالیات
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 هزار دالر در سال مالیات کمتر پرداخت کنید 166خارج از کشور مقیم شوید و حدود  -9

 ای بروید. به این معنا که آن کشورهاتوانید به کشوری با سیستم مالیاتی منطقهبرای مثال می

ند اهایی از این کشورها عبارتثالم .کنندبندی نمیمالیات شما را بر اساس درآمد جهانی تقسیم

 .مالزی و سنگاپور ،کنگهنگپاناما،  :از

توانید از مزایای این امر با توجه به عدم کنید میعنوان یک آمریکایی که در خارج زندگی میبه

دهد حدود آمده خارجی استفاده کنید. این عدم شمول به شما اجازه میدستشمول درآمدهای به

شهروندان اکثر کشورهایی که مالیات  .ر درآمد بدون پرداخت مالیات داشته باشیدهزار دال 166

ها یک از درآمدهای آنها بر اساس هیچمالیات آن ،شودها تعیین نمیها بر اساس شهروندی آننآ

 .نیز نخواهد بود

 دبا استفاده از برنامه تشویقی پورتوریکو کاهش دهی %6میزان مالیات خود را تا حدود  -1

های قیکسری مشو ،تقویت اقتصاد خود بود درصددکه  کویپورتوردر طی چند سال گذشته دولت 

وجود  11و ماده  16در میان این موارد، ماده  ها تصویب نمود.مالیاتی جالب را برای جذب خارجی

هایی که خدمات صادرات به خارج درصد را برای شرکت 6دارد که در آن نرخ مالیاتی مشارکتی 

طور عدم شمول کامل افراد از لحاظ مالیات در اکثر انواع د و همینندهپورتوریکو را ارائه می از

که پورتوریکو یک آنجاییازد. گذاری ازجمله سود سهام وجود داردرآمدهای حاصل از سرمایه

های دولت فدرال را برای الزم نیست که مالیات ،متحده استمحدوده خودمختاری از ایاالت

شما معیارهای خاصی را دارا  کهیدرصورتدهای خود در پورتوریکو پرداخت نمایید البته درآم

 .باشید )با سکونت رسمی در آن منطقه(

توانید در پورتوریکو شرکتی را ایجاد نمایید که خدماتی را برای این امر به این معناست که می

که حالیکنید درلیات را پرداخت میدرصد ما 6دهد و فقط شما مشتریان در سراسر جهان ارائه می

آورید ها شما سودهای سهام خود را به دست میبا گذشت سال .آوریدسود خود را نیز به دست می

 .ودشمتحده وارد نمیبه ایاالت در بازگشت ،گیردتعلق می ه شماو هرگز مالیات بر سودی که ب

نقد وجود دارد که هرگز توزیع نیافته  بعد از چند سال ممکن است دریابید که مقدار زیادی پول

توانید تصمیم به رفتن به پورتوریکو نمایید و از مزایای برنامه این نقطه است که شما می در .است

تا زمانی که شما برخی از مقررات اولیه را برای به دست . مند شویدتشویقی ثانویه این کشور بهره

قادر خواهید بود تا تمام سود را به خودتان  ،دکنیآوردن و حفظ سکونت رسمی خود دنبال می

 .اس و دولت پورتوریکو آرحتی برای ای  -ای مالیات بپردازید معطوف دارید بدون اینکه حتی ذره
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ور طمتحده در سال مالیاتی بعدی بازگردید بدون اینکه بهالتاتوانید دوباره به ایشما می ازآنپس

 .ود پرداخت کرده باشیدقانونی هیچ مالیاتی را برای سود خ

 9.1طور قانونی مقدار مالیات خود را تا حدود سیس کنید و بهأگذار خود را تشرکت بیمه -3

 میلیارد دالر در هر سال کاهش دهید

ذار گهای بیمهتوجه برای شرکتجالب ءمتحده یک استثناالتانامه مالیاتی ایبر اساس آیین

 .توانند کاهش دهنددرصد می 6ی خود را تا حدود کوچک وجود دارد که نرخ مالیات شرکت

منظور از یک شرکت بیمه کوچک چیست؟ در زمان انتشار به این صورت تعریف شده بود که هر 

شرکت  ،آوری کندمیلیون دالر مبلغ کل پرمیوم در هرسال جمع 9.1ای که تا حدود شرکت بیمه

 ژانویه یک از و در این قانون آمده استشود اما اخیراً یک حد جدیدی می بیمه کوچک نامیده

 .میلیون دالر افزایش یافته است 1/1این عدد به  1696

 :در اینجا نحوه استفاده از این امر ارائه شده است

ز درآمد کنید. ابرای مثال فرض کنید که شما یک پزشک هستید و در کلینیک پزشکی کار می

 .دیکنره، دستمزدهای کارمندان و بیمه را کسر میهای قانونی مثل اجاآمده خود، هزینهدستبه

ای هکنید تا شکافسیس میأکنیم شما شرکت بیمه خود را تدر این مورد که ما آن را بررسی می

 شرکتی با نام امنیت سایبری و غیره(. تان را پر نمایید )مثالًبیمه پزشکی

کند و این مبلغ را داخت میای خودتان پرکلینیک پزشکی شما این مقدار را به شرکت بیمه

کند. این امر به این معناست که کلینیک پزشکی شما عنوان هزینه بیمه از درآمد خود کسر میبه

ی های قانونهزینه ،های بیمهکند زیرا که هزینهها پرداخت نمیدرصد مالیات شرکتی را به آن 35

 .ندکهیچ مشکلی را ایجاد نمیای هستید هستند و این حقیقت که شما مالک آن شرکت بیمه

 کندای دریافت میهای بیمهعنوان هزینهمیلیون دالر به 1/9از که شرکت بیمه شما کمتر آنجاییاز

شناخته  IRS عنوان یک شرکت بیمه کوچک توسطاین شرکت به ،(1696میلیون دالر در  1/1)

تواند هر آنچه که بیمه شما می درصد خواهد بود. در اینجا شرکت 36ای شما شود و نرخ بیمهمی

کارانه صورت محافظههزینه بیمه را بهاز مقداری  - د نیز بپردازدنای انجام دههای بیمهشرکت

فرض کنید کلینیک پزشکی شما یک میلیون  یید.گذاری نمابرای ایجاد سود برای خود سرمایه

است و  آن مقدارگذاری ایهای شما در حال سرمدالر هزینه پرداخت نموده است و شرکت بیمه

 .دالر هزار 966 –درصد بازگشت نموده است  96ایجاد 

شود اما الزم است مالیات خواسته می هزار دالر بازگشت سرمایه 966شما همچنان بر روی آن   از

جای اید. بهطور کامل بازگشت سرمایه ایجاد نمودهمیلیون دالر به 9دقت نمایید که شما از آن 
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ایجاد  درصد مالیات برای یک میلیون دالر( و 35هزار دالر )بعد از پرداخت  756گذاری سرمایه

میلیون دالر هستید و بازگشت  9گذاری کل درصد بازگشت برای آن، شما در حال سرمایه 96

 تواند سود سهام را پرداختگذار شما میشرکت بیمه سپس. کنیدسرمایه را بر اساس آن ایجاد می

بندی یک مالیات سود را بپردازید که بسته به طبقه دبرای آن مقادیر پرداختی بای شمانماید. 

 .استدرصد  16درصد یا  95مالیاتی شما 

 کاهشدرصد  95این امر بدین معناست که در بدترین حالت شما حداقل میزان مالیات خود را  

 چیزی است که دقیقاً این روش یک راه گریز نیست بلکهد. درص 16درصد به  35از  - دهیدمی

طور رسمی نیز از آن استقبال شده نامه درآمدهای داخلی وجود دارد و بهاز آیین 839در بخش 

میلیون  1/1میلیون دالر به  1/9های پرمیوم را از میزان حد هزینه 1696از اول ژانویه است زیرا 

ت بر اسبسیار هزینه د معموالًگذار که مالک آن باشیایجاد یک شرکت بیمه .نداهدالر افزایش داد

و الزم است که میزان درآمد بسیاری داشته باشید تا از مزایای آن بتوانید استفاده کنید اما در 

در آینده قادر . تا این شرایط تغییر کند در حال کار هستندمان های مالیاتیحال حاضر وکیل

ای هاز لحاظ مالیاتی هزینهه نموده و استفادثر ؤو م سریعصورت به از این ویژگی خواهیم بود تا

 .دهیمکاهش را و آینده  کنونی

 های معمولگذاری خارج از روالبا سرمایه دارایی افزایش

 ایهای هوشمندانهگذاریایهشود من همیشه به دنبال سرمگذاری مینوبت به سرمایه کهیوقت

برای مثال تصور کنید به شما پیشنهاد  .پایین باشندبا ریسک بسیار  هستم که دارای بازگشت

 11دارای ریسک زیادی است و شما دارای  گذاری. این سرمایهدندهمیرا گذاری سرمایهیک 

رمایه بازگشت س یک درصد باقیمانده نیزهستید. در آن شانس  پولتاندرصد شانس از دست دادن 

دهد که اری دیگر میگذسپس فرد دیگری به شما یک پیشنهاد سرمایه استدرصد  95شما 

 گردد،طور کامل باز میپول شما بهشدت پایین است. تان بهشانس از دست دادن سرمایه

تضمین  ،سسات معتبری که در این زمینه با یکدیگر همکاری دارندمؤشود و توسط حسابرسی می

مورد را  شما کدام .درصد بازگشت سرمایه را در بر دارد 1 فقطگذاری دوم ما سرمایهشود امی

در  باالتر است اما درصد بازگشت سرمایهسود درصد  95روشن است که  انتخاب خواهید کرد؟

ن همان ای. رسد تنها راه معقول باشددارای ریسک پایینی است که به نظر می قدرآن پیشنهاد دوم

 نامیم و بازگشت سرمایهیافته میچیزی است که ما آن را بازگشت سرمایه با ریسک تعدیل
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در  .است اولگذاری بسیار باالتر از سرمایهدوم گذاری یافته از لحاظ ریسک برای سرمایهتعدیل

قابلیت فرار بودن سرمایه تعریف  از صورت تابعیمعموالً به گذاریسرمایهتعارف قدیمی ریسک 

-ریسک هیچ ربطی به نوسان .گیری ریسک استتعریف یک راه بیهوده برای اندازهاین  .شودمی

وسانات ناین نوسان دارد  دیگر یسوبه سوکیشدت از درواقع وقتی قیمت دارایی به ،پذیری ندارد

احتمال  صورتهریسک باز نظر بنده تعریف واقعی  .برای خرید یا فروش هستند یهایصرفاً فرصت

 :و بهترین راه برای کاهش این ریسک آن است کهت از دست دادن دائمی سرمایه اس

 ؛های با کیفیت باال بخریمدارایی -9

 ؛صالح و دارای تمامیت انجام دهیمتوسط افراد ذیو یافته مدیریت صورتهمان را بخرید -1

 هستند. هایی که زیر ارزش حقیقیخرید با قیمت -3

اری های باکیفیت باالی بسیدر بازار امروزه بسیار مشکل شده است. سرمایهریسک پایین  باکار 

های اما قیمت ا؛های بسیار زیبیا خانه بزرگ زودبازدههای شرکت –ود دارد در دنیای خارج وج

های خالص و دارایی ها در حال فروش مقادیر بزرگی از درآمدهاها بسیار نجومی است. شرکتآن

بق های ساحداقل در میان گزینه ،تر شده استهای عالی بسیار سختخود هستند و یافتن معامله

 های کشاورزی،ا در زمینهاز فرصت یمجموعه بزرگهای قدیمی، از گزینه خارج. در فاینانس

 تمرکز کنممهم  خواهم بر روی دو گزینهاما در این راهنما می خصوصی و غیره وجود دارد سهام

 کنم.که توجه شما را به آن جلب می

 دکه مینیموم ریسک را نیز داریحالیبازگشت سرمایه داشته باشید در 91% -9

ه مقبول داشتای در حد های سود صفر یا کمتر این امر بسیار سخت است که سود سرمایهنرخ با

 .باشید

درصد در سال  91مالحظه خواهم که به شما فرصتی را معرفی کنم تا بازگشت سرمایه قابلمی

وسیله بهکه  کیهبسه وثیقهبا  فردفردبهبا استفاده از وام  که داشته باشیدبا ریسکی بسیار پایین را 

 گیرد.، صورت میآیددست میه ب کیفیت باال سیال باهای دارایی

هزار دالر دارایی  366شما به هزار دالری بدهید  966خواهید وام که اگر شما می بدین معنا

ا ماهه نباشد یصورت سهگیرنده قادر به پرداخت سود به. اگر قرضشودداده میعنوان تضمین به

توانید دارایی را بفروشید و اصل ل آن را در انتهای دوره نتواند بازگرداند شما میاینکه مقدار اص

 .سرمایه خود و سود آن را دریافت کنید

 بگیرند؟ درصد سود 95با وام چرا بایستی افراد ثروتمند 
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نقدشوندگی مواجه هستند. این عبارت درواقع غنی  نیز با مشکلحتی افراد بسیار ثروتمند  معموالً

پول خود  قدرها آنشود و یک حقیقت است. آناز دارایی و ضعیف از لحاظ نقدینگی نامیده می

ی ها باقد که پول نقد خیلی کمی برای آننکنگذاری میامالک سرمایهرا در اوراق قرضه، سهام و 

 .ماندمی

 یآید یا اینکه در زندگی خود دچار مشکلذاری به وجود میگسرمایه ی برایگاهی اوقات فرصت

دارایی خود را به فروش  توانیدد اما نمییود را افزایش دهشوید و الزم است که نقدینگی خمی

 د. شاید یکد که با ضرر مواجه شوییخواهو نمیکاهش یافته است  هاسهمارزش د. شاید یبرسان

که بایستی در زمان فروش پرداخته  وجود داردن دارایی آحساب مالیاتی بزرگی در صورت فروش 

 ندانیچ بانک تمایلو شاید که  نداشته باشدوجود  تان. شاید هیچ بازاری برای خرید داراییشود

ادی نیاز به زمان زی و ممکن استعنوان وثیقه قبول کند را به تانکه دارایی نداشته باشدبه این 

از افته یتعدیل سرمایه برای آن آماده شود. برای این فرصت، بازگشت د تا یک معاملهیداشته باش

هستند زیرا شما دارای شانس خیلی کمی برای از دست دادن سرمایه  بسیار پایینلحاظ ریسک 

همچنین  .داریددریافت میرا خود هستید اما بازگشت سرمایه بسیار خوبی در دنیای امروزی 

ن دهنده باشد نه اینکه به نام کارگزار. به ایوامشده به نام داشتهنگه وثیقهبایستی توجه نمود که 

تواند آن را دریافت دهنده میافتد قرضنحو بدون توجه به اینکه چه اتفاقی برای کارگزار می

 .نماید

گذاری را تا که مقدار سرمایه توانستیمهزار دالر است اما ما  966گذاری م مقدار سرمایهمینیم

ایده ایجاد  .استدالر نیز در این فرصت فراهم سازیم که برای متقاضیان خدمات ما  رهزا 5حدود 

ی های قوی پشتیبانصورت سخاوتمندانه توسط داراییههای با بازگشت باال که بگذاریسرمایه

ترین که پیشرفته silver bullion همکاران ما در .شده باشند تنها منحصر به شراب نیست

 نآ در که اندکرده ایجاد را یفردفردبهدهی پلتفرم وام ،در سنگاپور هستند انباردارهای شمش

 مثالعنوانبه ،در مقابل طال و نقره دریافت دارندخود را های وام ند بودجهتوانمی گذارانسرمایه

هزار  56طور مثال توانید بهدیگر شما میعبارتبه .درصد 7سود  و با نرخبا یک حاشیه دو به یک 

هزار  966که پول شما توسط حالیدالر وام بدهید و یک بازگشت بسیار عالی داشته باشید در

ن را گیرنده نتواند آمشکلی پیش آید و وام کهیدرصورتدالر طال و نقره پشتیبانی شده است. 

-دهنده دارای وثیقه اساسی است برای اینکه اطمینان حاصل کند که سرمایهوام ،پرداخت کند

درصد ممکن است یک بازگشت سرمایه  7باز هم  .طور کامل به نتیجه خواهد رسیداو بهگذاری 
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 ؛ورندآسهام تکنولوژی به دست میبسیار متورم خیلی قوی نباشد همانند آنچه که مردم در بازار 

 .رسنداند به فروش میباالترین مقادیری که تاکنون داشته که با ییهاسهم

ای همه رسد و برگذاری بسیار خوب به نتیجه میافته این نوع سرمایهیاما بر اساس ریسک تعدیل

 .توانند از آن استفاده کنندمعقول است و می

 گذاری ارزشی عمیقسرمایه -1

بسیار  یهایکاردستبا وجود  .طرفدار بازار سهامداری نیستم خیلیکه  کنمینمپنهان را این امر 

گذار بزرگ برای من روشن است که این سیستم سرمایههای سنگین از طرف بانک مرکزی و بانک

م در بازار سهام آن یتوانفاکتورهای بسیار زیادی وجود دارد که نمی .نیستتوان افراد کم به نفع

 و باهایی که در بازارهای بسیار با وجود سهمها اینکه حتی بدتر از همه این .میرا کنترل کن

 .خیلی سخت است که یک فرصت مناسب را پیدا نمود ،رسندهای تقریباً باال به فروش میقیمت

خریدید و سپس در سال پیش می 95متحده را در باالترین قیمت خود در یاالتااگر شما سهام 

 های سرمایهبعد از کسر کردن مالیاتنرخ سالیانه بازگشتتان  ،فروختیدمی 1697فوریه سال 

 .شدسال میدرصد در  9.38فدرال و تورم، میزان ناچیز 

 ارزش آن را دارد؟ واقعاً %38/9یافته آیا بر اساس ریسک تعدیل

توان از خرید چیزی که در باالترین قیمت خود طور که در ابتدا نیز گفتم خیلی سخت میهمان

 .درآوردپول  ،تاکنون قرار داشته است

دت منرخ طوالنی ،دگذشته باش چند سالدر طی های پایین قیمت با شما خرید کهیوقت هرحالبه

توانید از بازار وجود دارد که می یجاهای .یابدتوجهی بهبود میبازگشت سرمایه شما به میزان قابل

من مخالف اصلی با بازار سهام  باوجوداینکه .توجهی را بیابیدهای ارزشی عمیق و جالبفرصت

در جایی از این بازار قرار  دقیقاًگوید پول طور که جیم راجرز میدر موارد نادری همانولی هستم 

استراتژی بوده است همان این دقیقاً  .دهیددارد و خوشحال خواهم شد که آن معامله را انجام 

گذارانی شود که تاکنون ترین سرمایهکه وارن بافت از آن استفاده نموده است تا یکی از موفق

تر از ارزش ذاتی که با قیمتی پایین خریدرا می یسهامدر این استراتژی شما  .وجود داشته است

تر از مقدار دارایی ملموس شود به این معنا که کل سرمایه بازار شرکت پایینها فروخته میآن

نگی نقدی از میزانهایی را بیابید که کمتر توانید شرکتگاهی اوقات شما حتی می .شرکت است

دالر به ازای  5/5یک شرکت ممکن است برای مثال  .شوندفروخته می ،ها در بانک دارندکه آن

ه ببازار، آن شرکت در بازار سهام فقط  دیناعقالنصورت نقدی داشته باشد اما به علت هر سهم به
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-درصد نسبت به پشتیبان نقدینگی خود فروخته می 39با مقدار کاهش قیمت  $ 65/3 قیمت

 :از این استراتژی استفاده کنیدتوانید های مختلفی وجود دارد که شما میراه بنابراین ؛شود

 افزایش ارزش سرمایه -9

ز اارزش ذاتی آن و یا حتی متعادل  ازکه کمتر  در حال رشدیافته و با خرید یک شرکت مدیریت

در حال خرید با کمترین  شمااحتمال خیلی زیادی وجود دارد که  ،شودفروخته می نگینقدیلحاظ 

ار داشته باشید که قیمت سهام به میزان زیادی افزایش توانید انتظدرنتیجه می .باشیدقیمت 

 .خواهد یافت حتی اگر میزان بازگشت آن به مقدار ارزش ذاتی آن باشد

توانید با استفاده از آن استراتژی پول در بیاورید استفاده دومین روشی که شما می -1

 از افزایش ارزش پول است

ر اساس ب وبخرید همانند دالر استرالیا یا پوند انگلیس هایی را با ارزهای خارجی توانید شرکتمی 

خود  های گذشتهتر از متوسطپایین بسیار که  های پایین چند ساله در برابر دالر آمریکاقیمت

 .معامله کنید ،شوندیمفروخته 

ازگشت بو اگر این ارزها حداکثر بد یابا این کار میزان ریسک نامطلوب به میزان زیادی کاهش می  

 .به متوسط گذشته خود داشته باشند آنگاه شما از این افزایش ارزش پول بهره خواهید برد

د یآورحساب میبه  محدود را ریسک شما  است: ءگذاری استثنااین یک استراتژی سرمایه

 .دهیدمالحظه قرار میهای مطلوب متعدد و قابلخود را در معرض فرصت کهیدرحال

 Bاز طرح  هاییمثال

 در. وجود ندارد باره نیادر  عامیحل است. هیچ راه و خاص شما شما بسیار شخصی Bطرح 

ما، شحرفه  .وضعیت شما باشد متناسب باشما بایستی به نحوی طراحی شود که  Bطرح عوض 

غیره همه این موارد فاکتور کلیدی در تعیین  کنید وجایی که شما زندگی می ،موقعیت شما

های هایی که مردم در موقعیتدر اینجا چند مثال از استراتژی است.رح برای شما بهترین ط

 :آمده است ،مختلف ممکن است اتخاذ کنند
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 : پزشک9مثال 

از  ایعنوان یک پزشک بسیار احتمال دارد که در نقطهبه تالشتانها و علیرغم بهترین تالش

ک ی عمل سوء در پزشکیکه بیمه درحالی در اقدامات پزشکی مواجه شوید نقصتان با یک حرفه

خود و هر آنچه که برای آن  وهایی فراتر از این نهاده توانید گامشما می .شروع بسیار مهم است

ان و تبا استفاده از مشارکت خارجی برای حفاظت دارایی شخصی .کنید را حافظت نماییدکار می

اندازهای خود را به یک که بخشی از پسباز کردن یک حساب بانکی خارجی برای این طورنیهم

ن شما همچنی پذیر است.این کار امکان ،بانک سیال ایمن و پایدار در خارج از مرزها منتقل کنید

ای خاص خودتان را ایجاد کنید تا تعهدات مالی خود را از آن طریق کاهش شرکت بیمه دبای

 .دهید

 دورکار فرد :1مثال 

جویی از عدم شمول خود هستید آنگاه بهره جغرافیایی از موقعیت اگر شما دارای درآمدی مستقل

 166شما را قادر سازد که نزدیک به  تواندیمآمده خارجی و زندگی در خارج دستدرآمدهای به

عنوان یک به طورهمین .آمده ایجاد نماییددستمالیات درآمد بهدر صورت کاهش هزار دالر به

خود را در به این نحو  دست آورده وه نیز باقامت خارجی توانید میاز این کار، شما مزیت دیگر 

 .قرار دهیدنیز مسیر قرار گرفتن پاسپورت دوم 

 سالمیانزوج : 3مثال 

انداز توانید پستنها راهی که شما می بهادار دارنداوراق  ی کهبا وجود سودهای بسیار پایین

و  هیدسازمان. های جدید کمک بگیریدگذاریسرمایهبازنشستگی خود را بسازید آن است که از 

د باعث کنترل توانیافته میسازمانخودویژه و یا  IRAاز ساختن حساب بازنشستگی با استفاده 

 شود تا بیشترین بازگشت سرمایه راگذاری میشود که پول شما در کجا سرمایهمسئله بهتر این 

 .دباش توجهی نیزارای مزایای مالیاتی بسیار جالبدتواند این امر همچنین می .داشته باشید

 برای هر سطحی از رفاه هاییاستراتژی

 است خاص خود تواند خیلی سخت باشد اما نیازمند منابعخاص شما نمی B کارگیری طرحبه

 هایی که دارایگزینهکنیم که بنابراین ما همیشه به شما پیشنهاد می ؛پول و یا هر دو( ،)زمان

دا انتخاب ثیر ابتأموارد دارای بیشترین ت گریدعبارتبه .احتمال هستند را تیک بزنید بیشترین
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هزار دالر و یا ده میلیون دالر دارایی سیال داشته باشید،  96کند اینکه آیا شما ی نمیفرق. شوند

ها نبتوانید از آ تاایم تهیه کرده ،هستندمفید که برای شما را هایی حلما لیستی از بهترین راه

 .و اجرا نماییدنموده استفاده 

اید طرح خاص خود را بیابید. از موارد کوچک شروع نگران نباشید اگر که شما تاکنون نتوانسته

 .روید آن را گسترش دهیدکنید و حین آنکه به پیش می

 ی:بندی بر اساس دارایدسته  

صورت پول نقد از حساب خارج نموده و ذخیره حداقل دو ماه مخارج خود را به  دالر: هزار5-10 

ی هاب. مقداری فلزهای گراندیاگذاشتههای اضطراری کنار عنوان مبلغی برای وضعیتنمایید که به

مدت در مقابل کاهش نرخ ارز خریداری نمایید. در این میان با عنوان سپری طوالنیفیزیکی به

 .به سمت پاسپورت دوم هستید یا خیر یی مسیرکه آیا دارا داجداد خود بیابیمیان کنکاش در 

عالوه بر اینکه یک حساب بانکی خارجی در  .دالر: تمام موارد باال را در نظر بگیرید هزار10-50 

به  به دنبال رفتن کنید،میایمن ایجاد  کشوریال در یک یک بانک با سرمایه خوب و بسیار س

آمده خارجی باشید تا میزان بار مالیاتی خود ستدعدم شمول درآمدهای به ازخارج برای استفاده 

 .را کاهش داده و مسیر خودتان را به سمت پاسپورت دوم از طریق قبول اقامت باز نمایید

هداری حداقل عالوه بر اینکه شروع به نگ .تمام موارد باال را در نظر بگیرید :هزار دالر 50-100

صورت خارجی ایمن نموده و اینکه بهسسه ؤمبهای خود در یک بخشی از فلزهای گران

سی داخلی و  آل آلتوانید یک گذاری نموده و همچنین میسرمایه ،ایمن یگذاری ارزشسرمایه

 .مزایای مالیاتی آن و حفاظت دارایی خود ایجاد نمایید ازیا خارجی برای استفاده 

 گذاری خود را با ایجادنکه سرمایهای عالوهبه .دالر: تمام موارد باال را در نظر بگیرید هزار100-250 

ی با های بانکی خارج. به دنبال گزینهنماییدم ماکسیم شدهتیخود هدابازنشستگی  یک ساختار

 .های باالتر نیز هستندسود باالتر باشید که معموالً با مینیمم

های شرکتاینکه یک اتحادیه  عالوهبه .دالر: تمام موارد باال را در نظر بگیرید هزار250-500 

های در دسترس برای حفاظت از دارایی شما استراتژی که یکی از بهترینخارجی را ایجاد نمایید 

 ماشنخورده به فرزندان صورت دستبرای اینکه دارایی شما به و استهای دولتی در مقابل توقیف

 .گذاری نماییدصورت سهام خصوصی و امالک خارجی سرمایهبه .یابدانتقال 
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های آنکه یکسری استراتژی عالوهبه .دالر و بیشتر: تمام موارد باال را در نظر بگیرید هزار500 

د. ییسیس نماأای خاص خودتان را تازجمله اینکه شرکت بیمه دگیری کاهش مالیات را به کار

 .دیگذاری نمایصورت امالک کشاورزی دارای بازده سرمایهبه

 گیرینتیجه  

تواند مزایای می Bدر طرح  موجود هایبیشتر استراتژی، خاص شما ایبرخالف سیاست بیمه

ایجاد  .شود یا خیربسیار زیادی را برای شما فراهم نماید بدون توجه به اینکه آیا بحران ایجاد می

استفاده از  ،های خود را کاهش دهیدهای جدید و قادرسازی شما برای اینکه میزان مالیاتفرصت

یچ موقع به ضرر شما نخواهد ه میوم خواهد بود.های پروشش دادن هزینهپ این موارد بیشتر از

 با سرمایه خوب و بسیار سیالانداز در یک بانک صورت پسهای خود را بهبود که بخشی از دارایی

 قابلیت نگهداری چندین ارز و ،نرخ سود باالترتواند مزایایی همانند اینکه می عالوهبه .نگهدارید

عالوه بر اینکه شما از کشور را برای شما در بر داشته باشد. با زندگی در خارج  خدمات بهتر

توانید خود را در همچنین می ،ای بار مالیاتی خود را کاهش دهیدمالحظهتوانید به میزان قابلمی

بیمه نهایی شما است بلکه در همان تنها قرار دهید. این امر نهنیز مسیر گرفتن پاسپورت دوم 

که های شما را از لحاظ اینتواند فرصتتواند باشد. همچنین میت سرکوبگر نیز میل یک دولمقاب

تن و با داشهد دگسترش  ،باشیدو حرفه خود را داشته  کنیدکار  ،توانید زندگی کنیدکجا می

و بوده  العادهخارق طرحشما یک  Bطرح یافت که  دیدرخواهزودی شما به ،همانند این یمزایای

 .برای شما باشد Aطرح  تواندیم

 A طرح ستیلچک

های در برای بررسی بهتر راه Bاز طرح  یستیلچکیک در اینجا ما  ،عنوان یک لیست کمکیبه

های کنونی خود را چک توانید استراتژیشما می لیستبا کمک این  ایم.دسترس ارائه نموده

 .ها نیز استفاده نماییداز آن بایستیها هستند که شما حلکدام راه طور ببینیدنمایید و همین
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 Bطرح  ستیلچک

 سپر دفاعی 

 بهاپول نقد و فلزات گران -

بها خارج صورت فلزهای گرانبه را دو ماههای و هزینه پول نقدصورت هماه را ب های دوهزینه

 .نمایید

 حساب بانکی خارجی  -

ایمن خارج از کشور پایدار و ، حساب بانکی بسیار سیالاندازهای خود را در یک بخشی از پس 

 .نمایید اجتنابهای مالی و بحران های در حال ورشکستگیدارید تا از دولت مادری خود نگه

 ذخیره طال در خارج -

ه بشما نتواند محل سکونت  دولتجایی که  کشور خارجیبخشی از طال و نقره خود را در یک 

 .گه داریدن ،آن دسترسی داشته باشد

 اقامت در خارج -

را برای رفتن داشته باشید و اینکه بتوانید از  اینکه شما بتوانید در صورت نیاز جایی منظوربه 

 از این گزینه ،مزایای زندگی در آنجا بهره ببرید و در خارج از کشور کسب و کار داشته باشید

 .استفاده نمایید

 امنیت و حریم شخصی - 

اطمینان حاصل کنید  ،های ما نفوذ کرده استکه در زندگی و دارایی یدیجیتالبا وجود دنیای  

 .ایداستفاده حفاظت نمودههای غیرمجاز و سوءکه از زندگی دیجیتال خود در مقابل دسترسی

 و استقالل شخصی یریپذانعطاف - 

 .ذ نماییداتخا ،داریدرا غذایی و آب  ،را برای اطمینان از اینکه امنیت انرژی هاییگام
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 پاسپورت دوم - 

پاسپورت دوم جلوی هر دولتی را از اینکه کنترل کلیه آزادی سفر شما را داشته استفاده از  با

 .ای همین استبهترین سیاست بیمه ؛بگیرید ،باشد

 بیمه - 

د معلولیت و غیره نیاز پیدا نکنی ،اتومبیل ،خانه ،سالمت عمر،بیمه به گاه هیچممکن است اگرچه 

تواند باعث حفاظت شما اما در صورت بروز این حوادث میو اتفاقات ناگوار برای شما رخ ندهد 

 .شود

 های خارجیریزی و شرکتبرنامه -

 دهد در کنترل است.اطمینان حاصل کنید آنچه که برای دارایی شما بعد از مرگتان رخ می

 شدهارزهای رمزنویسی -

شده نقش ارزهای رمزنگاری ت.شدن از ارزهای متمرکز اسسرعت در حال حرکت و دور دنیا به 

 .در آینده خواهند داشت اندازهاپسای در سبد متنوع عمده

 انطباق با قانون  -

 .یدشکنی نگه داراز قانون دورب مربوطه را پر کنید و خود را های مناسفرم ،از قانون تبعیت کنید

 برنامه حمله 

 آموزش مالی: - 

گذاری متعدد در تمام دنیا های سرمایهقدر پیچیده شوید که بتوانید از فرصتاز لحاظ مالی آن 

 .استفاده کنید

 داللی المللیهای بینحساب - 

ایمن در  های داللیحسابگذاری خود را توسعه دهید و سرمایه خود را در های سرمایهفرصت

 .خارج نگه دارید
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 گذاری جهانیسرمایه -

 ازارهایب  های عمومی در سراسر دنیا که دارای نسبت ریسک به پاداش باالیی نسبت بهشرکتدر  

 .گذاری کنیدسرمایه ،ندارند واقعی حدازارزش بیش هستند که غربی

 گذاری ارزشی ایمنسرمایه -

توسط ه کنموده است استفاده نمایید از این استراتژی که وارن بافت را یکی از ثروتمندترین افراد 

 .آیددست میه ب صورت حفظ سرمایه و رشد مداوم بدون ریسک باالگذاری بهسرمایه

 گذاری سهام خصوصیسرمایه -

 توانده میک اختصاص دهیدهای خصوصی گذاری در شرکتخود را به سرمایه سرمایهبخشی از  

 هشما را به ماتواند میدهید به شما بازگرداند و حتی اختیار قرار میچند برابر آنچه را که در 

 .برساند

 از کشور امالک خارج -

-شده خود را برای یک دارایی ملموس زیبا در یک مکان خارقگذاریحد ارزشازدالرهای بیش

 .العاده خارج از کشور اختصاص دهید

- IRA شدهتیخود هدا 

از  با استفادهو  صورت مفیدترها را بهیرید و آنکنترل بودجه بازنشستگی خود را بر عهده بگ

 .گذاری کنیدمایهسر های دوطرفهاوراق قرضه و وام های سهام،گزینه

 تریزی برای مالیابرنامه - 

 صورت مالیات بدهکار هستیدهطور قانونی آنچه را بهای متعددی استفاده کنید تا بهاز استراتژی

 .را کاهش دهید و یا حتی آن را حذف نمایید



 

 مهیضم

 گذاریبرنامه سرمایه با استفاده ازشهروندی 

 سینو و تسیسنت ک

ها در مقابل کمک اقتصادی سنت کیتس و نویس اولین کشور بودند که شهروندی را به خارجی

( 5) 3در بخش دوم بخش  9186این برنامه برای اولین بار در سال  .ندکردبه کشور اعطا می

 سازی صنعتسسه متنوعؤتأسیس شد. یک فرد با ملیت خارجی که به م 9186قانون شهروندی 

تواند همراه با می ،گذاری در یک پروژه تأییدشده امالک انجام دهدشکر کمک کند یا سرمایه

 ود، شهروند سنت کیتس و نویس شود.های خوابسته

 گذاریسرمایه

 ییدشدهأالت تقگذاری در یک پروژه امالک و مستسرمایه

دالر آمریکا )قابل  166،666الت موردنیاز طبق قانون قگذاری امالک و مستحداقل سرمایه

 سال( برای هر متقاضی 5زادسازی بعد از آدالر )قابل  666،666سال( یا  6آزادسازی پس از 

 اصلی است.

 الزامات

 ؛باشد شتریب ای سال 98 دیبا یاصل یمتقاض -

 و ستا ازیموردن یگذارهیسرما یبرا یکاف وجوه یدارا که کند ثابت دیبا یاصل یمتقاض -

 ؛کند ثابت را وجوه نیا یحقوق منبع

 ؛باشند یجد مشکالت ایو  یمسر یهایماریو وابستگان بدون ب یاصل یمتقاض -

 ؛ییپاک بودن پرونده جنا -

 ؛نباشند ییجنا قیتحق چیتحت ه -

 ؛نشود گرفته نظر در یمل تیامن بالقوه خطر کیعنوان به -
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 سینو و تسیبه سنت ک یاحترامیب به منجر که باشد نداشته دخالت یتیفعال چیدر ه -

 ؛شود

 دهکر زایو دیرواد بدون را آن سینو و تسیک سنت که ییکشورها یبرا زایسابقه رد و -

 د.ننباش است،

 

 های محدودشدهملیت

 طور رسمی محدود نشده است.هیچ ملیتی به

 تابعیت دوگانه

شهروندی دوگانه در سنت کیتس و نویس به رسمیت شناخته شده است. شما ملزم به رها کردن 

 ملیت قبلی خود برای تبدیل شدن به یک شهروند سنت کیتس و نویس نیستید.

 مدارک موردنیاز

 (وجود صورت)در  شناسنامه اصل ایبرابر اصل  یکپ 

 برابر اصل پاسپورت یکپ 

 یبرابر اصل کارت مل یکپ 

 یپزشک یگواه 

 (وجود صورت)در  ازدواج سند اصل ایبرابر اصل  یکپ 

 سیپل یرفع خالف یرسم یگواه 

 یمال منبع هیانیب 

 امضا یعکس و گواه 

 شش عکس اندازه گذرنامه 

 شدهیمعرف وابستگان از تیحما هیدییتأ 

 در صورت وجود( یسرباز خدمت از تیمعاف ای یبرابر اصل خدمت سرباز یکپ( 

 یمدارک آدرس مسکون 

  ماه قبل( 7اصل نامه ارجاع بانک )مربوط به حداکثر 

 (لزوم صورت)در  نام رییبرابر اصل سند تغ یکپ 

 (نباشد قبل ماه 7 از شتری)ب یاصل نامه معرف شغل 
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 وکالت محدود 

 یبانک هیانیب 

 در صورت لزوم( یشرکت اسناد ایمجوز کسب و کار برابر اصل  یکپ( 

 مستغالت و امالک فروش و دیقرارداد خر 

  یگدیمربوط به رس یهانهیهز و پرونده یبررس بازگشترقابلیغاثبات پرداخت مبالغ 

 یوابسته باال افراد یشده )براشناخته یآموزش مرکز کی از دنامهییتأ یرونوشت رسم 

 سال( 98

 هاهزینه

 دالر 65666...................................  یکننده اصلکل مبلغ درخواست 

 دالر 15666........................................  هاکل مبلغ وابسته 



 گذاریشهروندی توسط برنامه سرمایه

 اکینیدوم

قانون اساسی و  969گذاری در مقررات منتشرشده متعاقب بخش شهروندی توسط برنامه سرمایه

 1697دسامبر  9است. آخرین اصالحیه در تاریخ  آمدهقانون شهروندی  16( 9و ) 8های بخش

ه، یک مهاجر خارجی که کمک مالی شد. از طریق این برنام ایجاد 1697از  38در قانون شماره 

بدیل تواند تالت را انجام دهد، میقگذاری امالک و مستبه شکل کمک به صندوق دولتی یا سرمایه

کند، کند و مقررات را اجرا میها را اداره میای که درخواستسسهؤبه شهروند دومینیکا شود. م

است و اعطای تابعیت به صالحدید  (CBIU)دومینیکا  گذاریواحد شهروندی توسط سرمایه

 .و بازرس ارشد است CBIU انحصاری مدیر

 گذاریسرمایه

 :استرداد به صندوق دولتی دومینیکا رقابلیغکمک 

 966،666 ؛یاصل یمتقاض یدالر برا 

 965،666 ر؛و همس یاصل یمتقاض یدالر برا 

 166،666 ؛(سال 98 ریفرزند ز 1تا سه نفر وابسته )همسر و  یاصل یمتقاض یدالر برا 

 15،666 و پدربزرگ/  نیوالد و سال 98-15 نی)کودکان ب یهر وابسته اضاف یدالر برا 

 .(سال 75 یباال مادربزرگ

های عمومی و خصوصی ازجمله: ساخت مدارس، بازسازی بیمارستان، ساخت ها برای پروژهکمک

سواحل دریایی، گردشگری، فناوری اطالعات و بخش کشاورزی استادیوم ملی ورزشی، ارتقاء 

 .شوداستفاده می

 الزامات

 ؛باشد شتریب ای سال 98 دیبا یاصل یمتقاض -

 و ستا ازیموردن یگذارهیسرما یبرا یکاف وجوه یدارا که کند ثابت دیبا یاصل یمتقاض -

 ؛کند ثابت را وجوه نیا یحقوق منبع

 ؛نباشند یجد مشکالت ای و یمسر یهایماریب یو وابستگان دارا یاصل یمتقاض -

 ؛ییجنا پرونده چیبدون ه -

 ؛نباشند ییجنا قیتحق موضوع چیتحت ه -
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 ؛نشود گرفته نظر در یمل تیامن بالقوه خطر کیعنوان به -

 .شود کاینیبه دوم یاحترامیب باعث که نکند دخالت یتیفعال چیدر ه -

 های محدودشدهملیت

 نشده است.طور رسمی محدود هیچ ملیتی به

 تابعیت دوگانه

تابعیت دوگانه در دومینیکا به رسمیت شناخته شده است به این معنی که شما ملزم به رها کردن 

 .نیستید ییملیت قبلی خود برای تبدیل شدن به یک شهروند دومینیکا

 مدارک موردنیاز

 (نباشد قبل ماه 7 از شتری)ب یمرجع شغل ینامه اصل 

 یمال هیانیب 

  ماه قبل( 7)حداکثر  یبانک اصلنامه ارجاع 

 دو شخص معرف 

 سیاز پل یبدون خالف یرسم یگواه 

 هشت عکس اندازه گذرنامه 

 (وجود صورت)در  ازدواج سند اصل ایبرابر اصل  یکپ 

 (وجود صورت)در  شناسنامه اصل ایبرابر اصل  یکپ 

 سال( 98شده )وابسته باالتر از شناخته یآموزش مرکز کی از تأییدنامه یرونوشت رسم 

  یگدیمربوط به رس یهانهیهز و پرونده یبررس یکارها بازگشترقابلیغسند پرداخت 

 وام منبع هیانیب 

 یشرح زندگ 

 یکار نهیشیمدارک پ 

 یپزشک یگواه 

 برابر اصل پاسپورت یکپ 

 ییبرابر اصل کارت شناسا یکپ 

 در صورت وجود( یو دانشگاه یاحرفه یهانامهیگواه( 

 امضا یعکس و گواه 
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 قراردادیگذارهیسرما هیدییأت / Escrow 

 هاهزینه

 دالر 65666..............................  یکننده اصلکل مبلغ درخواست 

 دالر 15666..............................  یکننده اصلدرخواست یهاکل مبلغ وابسته 



 گذاریشهروندی با استفاده از برنامه سرمایه

 آنتیگوا و باربودا 

 (NDF) کمک مالی به صندوق توسعه ملی

 966،666  توسعه یمل صندوق به بازگشترقابلیغدالر کمک (NFD) خانواده کی یبرا 

 کمتر ای نفره 6

 915،666  یمل توسعه صندوق به بازگشتغیرقابلدالر کمک (NFD) خانواده کی یبرا 

 شتریب ای نفره 5

و دیگر ارزهای  Bitcoin صورتهب یا و GBP یا EUR صورت پول نقد مانندتواند بهاین کمک می

 .شده پرداخت شودرمزنویسی

 الزامات

 ؛باشد داشته سال 98 از شیب دیبا یاصل یمتقاض -

 ؛مبتال نباشند یمشکالت جد ایو  یمسر یهایماریو وابستگان به ب یاصل یمتقاض -

 ماه شش از شیب زندان مجازات که باشد دهینگرد محکوم یجرم به یکشور چیدر ه -

 ؛نموده باشد افتیدر گانیمگر آنکه عفو را باشد داشته

 ؛نباشد ییجنا قیتحق چیتحت ه -

 ؛باشد دیانب گرید کشور هر ای باربودا و گوایآنت یبرا یمل تیامن بالقوه خطر کیعنوان به -

 ؛شود کشور آن آوازه بیتخر موجب که نباشد یتیفعال چیه ریدرگ -

 ؛نداشته باشد ،ها دارندآن از زایو بدون سفر باربادا و گوایآنت که ییکشورها از زایرد و -

 یبرا اول ساله 5 دوره طول در روز 5 دیبا دیجد شهروند ت،یپس از به دست آوردن تابع -

 ؛بماند آنجا در یشهروند حفظ

 باربودا و گوایآنت CIP توانند درخواستیم ریمحدودشده در ز یکشورها یهاتیمل -

 96 حداقل یبرا دائم اقامت ای و کرده مهاجرت تیقبل از سن اکثر کهیدرصورتبدهند 

 ای یعودس عربستان لند،یوزین ا،یاسترال کا،یمتحده آمراالتیا انگلستان، کانادا، در سال

نداشته  یاشدهمحدود کشور چیه با یاقتصاد رابطه چیه و داشته یعرب متحده امارات

 باشند.
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 مدارک موردنیاز

 (نباشد قبل ماه 7 از شتری)ب یااصل نامه مرجع حرفه 

 ییبرابر اصل کارت شناسا یکپ 

 سیپل یرفع خالف یاصل گواه 

 برابر اصل پاسپورت یکپ 

 یپزشک یگواه 

 (وجود صورت)در  شناسنامه اصل ایبرابر اصل  یکپ 

 (وجود صورت)در  ازدواج سند اصل ایبرابر اصل  یکپ 

 قراردادیگذارهیسرما هیدییأت / Escrow 

 شش عکس اندازه گذرنامه 

  ماه قبل( 7اصل نامه ارجاع بانک )حداکثر 

 امضا یعکس و گواه 

 یگدیمربوط به رس یهانهیهز و پرونده یبررس برگشترقابلیغ نهیاثبات پرداخت هز 

 هاهزینه

 دالر 65666......................................  یکننده اصلکل مبلغ درخواست 

  ............................... دالر 15666کل مبلغ افراد وابسته 



 

 گذاریشهروندی با استفاده از برنامه سرمایه

 سنت لوسیا

پس از تصویب قانون شماره  1695گذاری در دسامبر شهروندی سنت لوسیا توسط برنامه سرمایه

مدون شد.  1695اوت  16گذاری در تاریخ سرمایه با استفاده از ، قانون شهروندی1695سال  96

ند توانند شهروامه، اتباع خارجی که به لحاظ اقتصادی به این کشور کمک کنند، میدر این برن

صورت کمک مالی به صندوق توسعه ملی یا تواند بهسنت لوسیا شوند. مشارکت اقتصادی می

ی گذارگذاری در اوراق قرضه دولتی یا سرمایههای امالک معتبر یا سرمایهگذاری در پروژهسرمایه

 .بزرگ اقتصادی باشد هایدر پروژه

گذاری الزامی در طرح اعمال شد که مقدار سرمایه 1696ژانویه  9یک ملحقه از قانون در تاریخ 

نیاز به سوگندنامه برای بیان منابع مالی حداقل سه میلیون  ؛صندوق توسعه ملی را کاهش داد

وراق بهادار دولتی اضافه گذاری االزحمه اداری برای سرمایهیک حق ؛دالر آمریکا را برداشته است

سوگند وفاداری در مقابل وکیل دعاوی، افسر کنسولی سنت  ءای را برای امضاکرده است و گزینه

 لوسیا، کنسول افتخاری سنت لوسیا یا دفتر اسناد رسمی ارائه نموده است.

 کمک به صندوق توسعه ملی -گذاریسرمایه

 ی:های غیر قابل استرداد به صندوق توسعه ملکمک 

 966،666  یاصل یمتقاض -دالر 

 975،666  با همسر یمتقاض -دالر 

 916،666  وابستگان گرید نفر 1 و همسر ،یمتقاض -دالر 

 15،666  گریهر بستگان د یبرا -دالر 

 الزامات

 ؛سال یا بیشتر باشد 98متقاضی اصلی باید  -

ت و موردنیاز اسگذاری متقاضی اصلی باید ثابت کند که دارای وجوه کافی برای سرمایه -

 ؛کندمنبع حقوقی این وجوه را ثابت می

 ؛های مسری و یا مشکالت جدی مبتال نباشندمتقاضی اصلی و وابستگان آن به بیماری -

 ؛پاک بودن پرونده جنایی -

 ؛تحت موضوع هیچ تحقیق جنایی نباشند -
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 ؛عنوان یک خطر بالقوه برای امنیت ملی نباشدبه -

 ؛بتواند موجب بدنامی سنت لوسیا شود در هیچ فعالیتی دخالت نکند که -

 .نشده باشد ،رد ویزا از کشورهایی که سنت لوسیا دارای دسترسی بدون ویزا است -

 نیازمدارک مورد

 یدگیمربوط به رس یهانهیهز استرداد قابل ریپرداخت غ یگواه -

 برابر اصل پاسپورت یکپ -

 شش عکس اندازه گذرنامه -

 (وجود صورت)در  شناسنامه اصل ایبرابر اصل  یکپ -

 (ازین صورت)در  نام رییبرابر اصل مدرک تغ یکپ -

 (ازی)در صورت ن یسرباز خدمت از تیمعاف ای یبرابر اصل کارت سرباز یکپ -

 امضا یعکس و گواه -

 یشواهد آدرس مسکون -

 ییبرابر اصل کارت شناسا یکپ -

 (ازین صورت)در  ازدواج سند اصل ای یبرابر اصل یکپ -

 یزندگ از یمختصر خچهیتار -

 (نباشد گذشته ماه 7 از شتری)ب یاصل نامه معرف شغل -

 (نباشد گذشته ماه 7 از شتریاصل نامه ارجاع بانک )ب -

 شده در طرحیمعرف وابستگان از تیشهادت حما -

 )در صورت لزوم( یو دانشگاه یاحرفه یهانامهیگواه -

 سیاز پل یبدون خالف یاصل گواه -

 شدهیمنقض و یکنون یزاهایبرابر اصل از و یکپ -

 یپزشک یگواه -

 98 یباال یهاوابسته یشده )براشناخته یآموزش مرکز کی از تأییدنامه یرونوشت رسم -

 سال(

 یقانون حبس ایبرابر اصل از سوابق بازداشت  یکپ -

 (وجود صورت)در  نیوالد یدر مورد عدم همراه یاعالم قانون -

 Escrow/ قرارداد یگذارهیسرما هیدییأت -
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ن )در صورت آ ءامضا با همراه بدون همراه ریغ نیوالد از یکی یبرابر اصل کارت مل یکپ -

 لزوم(

 هاهزینه

 دالر 65666.....................................  یکننده اصلکل مبلغ درخواست 

 دالر 15666..............................  یکننده اصلدرخواست یهاکل مبلغ وابسته 





 

 گذاریشهروندی با استفاده از برنامه سرمایه

 شیلی

اند و همچنین گذاری نمودهگذاری کنند یا سرمایهخارجی که تمایل دارند در شیلی سرمایهافراد 

اند یا قصد دارند تا یک کسب و کار را در این کشور کاری را بنا نهاده کارآفرینانی که کسب و

 .توانند ویزای اقامت موقت دریافت کنندایجاد کنند می

 معموالً .شده وجود نداردگذاری و مالحظات خاص رسمی برای کسب و کار ایجادگونه سرمایههیچ

وجه در آن تکت با فعالیت اقتصادی قابلگذاری در سهام شیلی یا ایجاد یک شراین ویزا با سرمایه

 .توانند گنجانده شوندآید. وابستگان مانند همسر، فرزندان و والدین نیز میکشور به دست می

دهد یک سال در داخل کشور زندگی کنید و برای اجازه کار ویزای اقامت موقت به شما اجازه می

 .درخواست بدهید

-، به این شرط که هنوز سرمایهدهیدقامت دائم درخواست توانید برای اپس از یک سال شما می

روز در آن کشور در یک سال گذرانده  985حداقل  ،گذاری یا کسب و کار خود را داشته باشید

در زمان درخواست ویزای دائمی باید به درخواست  .ها را نیز پرداخت نموده باشیدباشید و مالیات

 و نمودهخواهید اقامت دائم در شیلی داشته باشید الصاق ای مبنی بر اینکه چرا میخود، نامه

 روابط خود را با شیلی بیان کنید.

سال اقامت )ازجمله ویزای  5سال اعتبار دارد که قابل تمدید است. پس از  5مجوز اقامت دائم 

سال وقت  1موقت(، شما واجد شرایط برای شهروندی هستید. فرآیند کسب شهروندی حدود 

از شما خواسته خواهد شد که در یک مصاحبه شرکت کنید که بایستی سطح خوبی از نیاز دارد. 

 .ها و تاریخ شیلی داشته باشیدها، ارزشزبان اسپانیایی و دانش درباره فرهنگ شیلی، سنت

 الزامات

 :دیدار یکسب و کار یاندازراه ای یگذارهیاگر قصد سرما

 ؛گذاریطرح توجیهی کسب و کار یا سرمایه -

سرمایه به شیلی منتقل شده است، از طریق اسناد بانکی یا مدارک گمرکی و یا هر  اگر -

ذاری گسند دیگری نشان دهید که شما در شیلی سرمایه دارید که به شما امکان سرمایه

دهد و دارای ابزارهای الزم برای حمایت از خود و وابستگانتان در آن شده را میاعالم

 ؛کشور هستید
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شیلی منتقل نشده باشد، با استفاده از هر سند مناسب به نام خود ثابت  اگر سرمایه به -

-دهد سرمایهکنید که شما در خارج از کشور سرمایه الزم را دارید که به شما اجازه می

شده را انجام دهید و دارای ابزارهای الزم برای حمایت از خود و وابستگانتان گذاری بیان

 .در آن کشور هستید

 :دیاانجام داده یگذارهیسرما ای دیارا شروع کرده یحاضر کسب و کار حال دراگر شما 

ه آن شده بای که متناظر با پول کمکانتقال سرمایه به آن کشور را نشان دهید، سرمایه -

 کشور و توسط فردی است که برای اقامت درخواست نموده است

 یا مدارک گمرکی و یا هر اگر سرمایه به شیلی منتقل شده است، از طریق اسناد بانکی -

ثابت کنید و نشان دهید  ،دهنده وجود سرمایه شما در شیلی استسند دیگری که نشان

شده را ایجاد نمایید و دارای ابزارهای الزم برای حمایت از خود سرمایه عنوانتوانید می

 و وابستگانتان در آن کشور هستید

اده از هر سند مناسبی به نام خود که اگر سرمایه به شیلی منتقل نشده باشد، با استف -

-دهد سرمایهدهد که شما در خارج از کشور سرمایه دارید که به شما اجازه مینشان می

شده را ایجاد کنید و دارای ابزار الزم برای حمایت از خود و وابستگان خود گذاری اعالم

 ؛در آن کشور هستید

 ؛سند تشکیل انجمن و تغییرات بعدی -

 ن؛و بیانیه تغییرات شرکت در این سازما (.S.I.I) های خدمات درآمد داخلیآغاز فعالیت -

 ؛ییدیه پرداخت مالیات شهرداریأت -

 ؛قرارداد اجاره، فروش یا سند ملک که توسعه پروژه را نشان خواهد داد -

 ؛برگ خرید و یا فروش -

 ؛تراز توسط حسابدار آخرین ترازنامه یا پیش -

 ؛)در صورت وجود(آخرین بیانیه مالیات بر درآمد  -

 ؛خرین سه ماهآبرای  (VAT) افزودهارزشپرداخت مالیات بر  -

های حقوق کارگران قراردادی به همراه تاریخچه مدارک مربوطه برای پرداختلیست  -

 ؛مین اجتماعیأت

های اقتصادی در منطقه صالح برای انجام فعالیتدست آوردن اجازه مقامات ذیه ب -

 .شدهتعیین
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 تابعیت دوگانه

شهروندی دوگانه در شیلی به رسمیت شناخته شده است. شما ملزم به رها کردن ملیت قبلی 

 .خود برای تبدیل شدن به یک شهروند شیلی نیستید

 مدارک موردنیاز

 برابر اصل گذرنامه یکپ 

 گذرنامه اندازه عکس کی 

 درآمد هیدییأت 

 در کسب و کار یگذارهیمدارک گواه بر سرما 

 خالص ییمدارک دال بر دارا 

 (وجود صورت)در  شرکت جادیا مدارک ای کار و کسب نامهیبرابر اصل گواه یکپ 

 ییدارا فروش ای دینامه خرموافقت 

 یمال هیانیب 

 پرداخت  یگواهVAT )در صورت وجود( 

 کارمندان حقوق پرداخت ستیل 

 (وجود صورت)در  ازدواج سند اصل ایبرابر اصل  یکپ 

 (وجود صورت)در  شناسنامه اصل ایبرابر اصل  یکپ 

 بستگان از تیسوگندنامه حما 

 سمیکارت تور 

 هاهزینه

 دالر 15666......................................  یکننده اصلکل مبلغ درخواست 

  ............................... دالر 5666کل مبلغ افراد وابسته 

 

 





 

 نگنیش یزایو یراهنما

 مقدمه

اگرچه منطقه شینگن اصطالحی رایج در ایران است اما درواقع باید از آن با لفظ منطقه شینگن 

نام برد. کشورهای اتریش، بلژیک، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنالند، فرانسه، آلمان، یونان، 

تغال، رمجارستان، ایسلند، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، نروژ، لهستان، پ

کشور عضو پیمان شینگن محسوب  17 نیاشتاختنیلاسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس و 

 شوند.می

از ترین منطقه بدون نیعناوینی همچون بزرگبا سایت رسمی شینگن از آن این منطقه که در وب

ر کشور پس از پیمانی با همین نام )د 9185به پاسپورت جهان نیز یاد شده است، در سال 

( EFTAکشور عضو انجمن تجارت آزاد اروپا ) 6کشور عضو اتحادیه اروپا و  11( بین لوکزامبورگ

میلیون نفری را  616و جمعیتی  لومترمربعیک 6،366،666ای به مساحت شکل گرفت و محدوده

 گیرد.در بر می

 ینجا ببینید.د را در انفهرست کشورهایی که برای ورود به منطقه شینگن نیاز به ویزا دار

 ویزای شینگن چیست؟

( دارید. این ویزا ورود به Schengen Visaبرای ورود به منطقه شینگن نیاز به ویزای شینگن )

زمان و دهد و دارنده این ویزا خواهد توانست برای مدتکشور عضو این پیمان را جواز می 17

 شرایطی مشخص به هر یک از کشورهای عضو پیمان شینگن سفر کند.

زمان ویزای شینگن خواهد بود. کننده نوع و مدتماهیت و هدف از سفر متقاضی تعیین

اینکه هدف از سفر شما شرکت در توری گردشگری است یا انجام فعالیتی تجاری و  گریدانیببه

های عضو، نوع ویزا و مدت اعتبار آن را تعیین خواهد کشوریا صرفاً توقف چندساعته در یکی از 

 کرد.
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ی رعایت برخ اتواند توسط هر یک از کشورهای عضو این پیمان صادر شود و بی شینگن میویزا

زمان اعتبار ویزا بدون مشکل در هر یک از کشورهای منطقه تواند در مدتقوانین، دارنده آن می

 شینگن تردد نماید.

 انواع ویزای شینگن

ی گردد. نوع این ویزا از طرفمیبسته به هدف و ماهیت سفر، نوع ویزای شینگن متقاضی تعیین 

و شرایط  کننده نحوهبنابراین انواع ویزای شینگن تعیین ؛مدت اعتبار این ویزا را تعیین خواهد کرد

بندی دسته کلی تقسیم 3ورود شما به یک یا چند کشور حوزه شینگن خواهد بود. این ویزا به 

 شوند:می

 ای نگنیش هیاتحاد یزایو Uniform Schengen Visa (USV) 

 ای یااعتبار محدود منطقه یزایو Limited territorial validity visa (LTV) 

 ای یمل یزایو National Visa 

 ویزای اتحادیه شینگن -9

ویزای اتحادیه شینگن درواقع همان ویزای گردشگری اروپا است. دارنده این ویزا اجازه دارد هر 

کشورهای عضو اتحادیه شینگن سفر کرده و در آن اقامت روز به  16به مدت حداکثر  بارکیماه  7

 داشته باشد.

 3اساس هدف متقاضی از سفر به هر یک از کشورهای عضو پیمان، ویزای اتحادیه شینگن به  بر

 گیرد.ها به متقاضی تعلق مییکی از آن شوند که طبعاًتقسیم می A, B, Cدسته ویزای 

 Aویزای شینگن نوع  -9-9

دهد تا در یکی از نوعی ویزای ترانزیت فرودگاهی است که تنها به فرد اجازه می Aویزای نوع 

های حوزه شینگن پرواز خود را تعویض و به کشوری خارج از حوزه شینگن سفر کنید. فرودگاه

های محدوده شینگن معتبر است و فرد اجازه خروج از این ویزا تنها برای استفاده از فرودگاه

 هد داشت.فرودگاه را نخوا
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 Bویزای شینگن نوع  -9-1

نیز نوعی ویزای ترانزیتی است که الصاق آن به پاسپورت به فرد اجازه خواهد داد تا  Bویزای نوع 

 روز از خاک کشوری در منطقه شینگن عبور کنید. 5ظرف حداکثر 

 Cویزای شینگن نوع  -9-3

فرد مجاز است در طول مدت برای سفر به حوزه شینگن است و درواقع ویزای کوتاه Cویزای نوع 

شود، در کشورهای عضو اتحادیه شینگن اقامت زمانی که هنگام دریافت این نوع ویزا مشخص می

بندی دسته تقسیم 3خود بسته به اهداف سفر و شرایط متقاضی به  Cداشته باشد. ویزای نوع 

 شوند:می

 ورود بارکی یزایو ای نگنیش نگلیس یزایو 

 نگنیش ورود دو بار یزایو 

 ورود چند بار یزایو ای نگنیش پلیمولت یزایو 

 ویزای سینگل شینگن یا ویزای یک بار ورود -9-3-9

تنها برای یک بار ورود به یکی از کشورهای حوزه شینگن ( Single-entry)ویزای سینگل شینگن 

 یاعتبار دارد و به محض خروج از کشوری که با ویزای سینگل وارد آن شده باشید، اعتبار ویزا

 یا نه، منقضی خواهد شد.است زمان آن به پایان رسیده فرد فارغ از اینکه مدت

 ویزای دو بار ورود شینگن -9-3-1

ورود شینگن در بسیاری از موارد شرایط و الزاماتی مشابه با ویزای یک بار ورود دارد  دو بارویزای 

 ،با این تفاوت که فرد دارنده این ویزا اجازه دارد دو بار به کشوری در ناحیه شینگن وارد شود

 بار ورود وجود دارد. 1های زمانی نیز برای این فرصت البته شرایط و محدودیت

 تی شینگن یا ویزای چند بار ورودویزای مول -9-3-3

دهد بدون محدودیت و به دفعات به فرد اجازه می (Multiple-entry)ویزای مولتی شینگن یا 

وارد یکی از کشورهای حوزه شینگن شده و آن را ترک کند. تنها محدودیت ویزای مولتی شینگن 

. بدان معنی که این ویزا اقامت و تردد در منطقه شینگن را به مدت گرددیبازمبه بازه زمانی آن 
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روزه به محض ورود  16ماه از سال جواز خواهد داد. این محدودیت زمانی  7روز به ازای  16

 دارنده ویزای مولتی شینگن به هر یک از کشورهای این حوزه محاسبه خواهد شد.

 ای شینگنویزای اعتبار محدود منطقه -1

شینگن نوعی ویزای موقت است که بنا بر دالیلی ویژه و اضطراری و با شرایطی  LTVی ویزا

 ترین موارد برایدوستانه یکی از رایجشود. شرایطی اضطراری همچون دالیل انسانخاص صادر می

شوند. الصاق این ویزا در گذرنامه بدان ای شینگن محسوب میصدور ویزای اعتبار محدود منطقه

د بود که فرد مجاز است تنها به همان کشوری که از آن ویزا دریافت کرده است یا در معنی خواه

ویزا مشخص شده تردد نماید و اجازه  اخذچند کشور محدود دیگر ناحیه شینگن که در زمان 

صدور  ورود به دیگر کشورهای حوزه شینگن را نخواهد داشت. یکی دیگر از مواردی که عموماً

گردد که بدون مدارک معتبر شود به نحوه تعامل با پناهندگانی بازمیوجب میاین نوع ویزا را م

 اند.وارد منطقه شینگن شده

 شینگن Dویزای ملی و یا ویزای نوع  -1

شینگن نیز معروف است اختصاصاً  Dکه به ویزای نوع ( National Visa)ویزای ملی شینگن 

بایست در یکی از کشورهای اقامت دائم میشود که برای تحصیل، کار و یا برای افرادی صادر می

 ،، ویزای ملی شینگن برای افرادی صادر خواهد شدگریدانیببهاین منطقه اقامت داشته باشند. 

زمانی طوالنی نیاز به اقامت در برای هدفی خاص )همچون بیزینس و یا تحصیل( و برای مدت

شده به کشور خود باز خواهند گشت. یکی از کشورهای اروپایی دارند و پس از اتمام مدت مشخص

 بندی کرد.شینگن را به دو دسته سینگل و مولتی تقسیم Dتوان ویزای نوع بر این اساس می

 سینگل -شینگن Dویزای نوع  -1-9

تواند در مواردی همچون افرادی که با هدف استفاده از خدمات درمانی ویزای ملی شینگن می

ده در یکی از کشورهای عضو ناحیه شینگن را دارند و شتعیین قصد اقامت محدود برای دوره

 بار ورود صادر شود.صورت یکبه کشور خود باز خواهند گشت، به ازآنپس
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 مولتی -شینگن Dویزای نوع  -1-1

هرگونه ویزای دیگر در اروپا اجازه دارد  اخذ، فرد بدون نیاز به Dاما با ویزای چند بار ورود نوع 

ز توانند برای این نوع ارهای حوزه شینگن سفر کند. افراد زیر میبدون محدودیت به تمامی کشو

 ویزا اقدام نمایند:

 یورهاکش در یلیتحص مقاطع از یکی در لیتحص آغاز درصدد که یالمللنیب انیدانشجو 

 دیمدت تیقابل با که شودیم صادر سالهکی یزایو افراد نیا یبرا. دارند را نگنیش عضو

 ؛است

 یبرا و خاص طیشرا تحت یقاتیتحق یهاپروژه یریگیپ یبرا که یخارج انیدانشجو 

 ؛کنندیم سفر نگنیش حوزه در یکشور به مشخص یمدت

  یسسه معتبر آموزشؤم ای یقاتیتحق مرکز کی در یآموزش و یعلم یهاتیفعال ایپروژه و 

فرد  یسوابق علم قیدق یالبته با بررس زایو نیا ن،نگیش حوزه یکشورها از کیدر هر 

 ؛شودیاش صادر مخانواده یو اعضا

 در منطقه  یمنظور اشتراک گذاشتن تخصص خود به کشورکه به یافراد متخصص

 نیدر ا یگرید یهر حرفه تخصص ای. ورزشکاران، هنرمندان کنندیسفر م نگنیش

 ؛رندیگیقرار م یبنددسته

 منطقه یمشخص مدت یبرا نتواند فرد که یپزشک حاد طیهمچون شرا یموارد اضطرار 

 .دینما ترک را نگنیش

 ویزای شینگن اخذشرایط 

ویزای شینگن بدان معنی است که آیا متقاضی شرایط و معیارهای الزم برای  اخذشرایط 

خانه هر کشور اروپایی شرایط خاص خود را برای سفارت ؟درخواست این ویزا را دارا است یا خیر

 ویزا در کشورهای این منطقه مشابه است. اخذرایط صدور ویزا دارد اما در بسیاری از موارد ش

 مراحل درخواست ویزای شینگن

بنابراین توصیه  ؛رین موضوع در مراحل درخواست ویزای شینگن، وقت سفارت استتمهم

وطه و های مربکارشناسان به متقاضیان محترم ویزای شینگن این است که پیش از پر کردن فرم

سفارت اقدام نمایند. مراحل درخواست این ویزا به شرح زیر  تکمیل مدارک برای تعیین وقت

 است:
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 مربوطه یهاپر کردن فرم 

 درخواست وقت سفارت 

 یمجدد مدارک پس از ترجمه و برطرف کردن نواقص احتمال یبررس 

 ارسال مدارک به سفارت 

 یتوسط متقاض ینگارانجام انگشت 

 مدارک موردنیاز برای درخواست ویزای شینگن

ترین بخش برای درخواست این ویزا باشد زیرا پیش از مصاحبه این موردنیاز شاید مهممدارک 

شده توسط متقاضی همین مدارک ارائه گریدانیببهمدارک شماست که معرف شما خواهد بود. 

 کند.سرنوشت ویزا شدن و یا ریجکت درخواست وی را تعیین می

 کنیم:نگن را با هم مرور میمدارک موردنیاز برای درخواست ویزای شی زیردر 

 زایو درخواست فرم لیتکم 

 عکس مناسب 

 شناسنامه 

  گذرنامه ایپاسپورت 

 یو کار یمدارک شغل 

 یمال حساب گردش نتیپر 

 ینامه تمکن مال 

 پرواز بلیت 

 رزرو هتل 

 یمسافرت مهیب 

 76  سفارت در ینگارانگشت انجام جهت وروی 85تا 

نگاری توسط سفارت ترجمه شوند و در روز انگشت تمام مدارک باید به زبان مورد درخواست

متر باشد. سانتی 6.5در  3.5ها باید اندازه ع عکسطَمتقاضی به سفارت تحویل داده شوند. قِ

های قبلی نیز الزامی ماه اعتبار داشته باشد و ارائه پاسپورت 3پاسپورت متقاضی نباید کمتر از 

 هزار یورو است. 36ی شینگن است. حداقل پوشش بیمه مسافرتی برای ویزا
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 زمان بررسی و تأیید ویزای شینگنمدت

-بخش نخست مدت :شودبندی میزمان بررسی و تأیید ویزای شینگن به دو بخش تقسیممدت

زمان بررسی مدارک پیش از ارسال به سفارت مربوطه و بخش دوم زمان بررسی مدرک در سفارت 

 مدنظر است.

 دنکر برطرف و نگنیش یزایو یبرا ازیمدارک موردن یبررسزمان مدت نیانگیطور مهب 

 ؛برد خواهد زمان هفته 1 حدود لگامین مجموعه در یاحتمال یهایکاست و نواقص

 طول خواهد ه هفته ب 3 حدوداً زین سفارت در نگنیش یزایو دییو تأ یزمان بررسمدت

 .دیانجام

نگاری توسط انجام انگشت و به سفارت شده و نهاییاز زمان ارسال مدارک ترجمه دیگربیانبه

 کشد.هفته زمان بررسی و تأیید طول می 3متقاضی، حدود 

 مدت اعتبار ویزای شینگن

گیرد که ناشی از روشن خلط مبحثی صورت می در خصوص مدت اعتبار ویزای شینگن عموماً

رای شود و بفته میبا یکدیگر اشتباه گر مجزا است. دو تاریخی که عموماً نبودن دو نکته کامالً

ها وجود ندارد. تاریخ اعتبار ویزای بسیاری از متقاضیان محترم تعریفی دقیق و مجزا برای آن

 ماه خواهند بود. 3ماه و  7شینگن و تعداد روزهای مجاز اقامت که در شرایط عادی به ترتیب 

خواهد بود تا اواخر در اولین روز سپتامبر برای فردی صادر شود، وی قادر ویزا برای مثال اگر 

روز همان تاریخ اعتبار ویزای شینگن  986روز( وارد حوزه شینگن شود. این  986فوریه سال بعد )

ماهه زهای مجاز اقامت اما بدان معنی است که دارنده ویزا در این مدت ششوفرد است. تعداد ر

و موظف است تا پیش روز در کشورهای حوزه شینگن اقامت داشته باشد  16تواند تا حداکثر می

 روزه حوزه شینگن را ترک نماید. 16از پایان این مهلت 

البته باید توجه داشت برای افرادی که سابقه سفر و اقامت در منطقه شینگن را نداشته باشند، 

 9بدان معنی که با ویزای اخذشده تنها قادر به  ،خواهد بود 9ها شده بر روی ویزای آنکد درج

 16 جایبهن منطقه هستند و از سوی دیگر مدت مجاز اقامتشان در حوزه شینگن بار ورود به ای

 روز است. 95روز، تنها 
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 ویزای شینگن اخذقیمت و هزینه 

کنید و مدارکی که ویزای شینگن بسته به کشوری که از آن اقدام می اخذقیمت و هزینه 

یزای و اخذد بود. تعرفه مربوط به متغیر خواه ،بایست توسط تیم اجرایی مجموعه ما تهیه شودمی

 توانید مشاهده کنید:شینگن را در جدول زیر می

 نکات ضروری برای دریافت ویزای شینگن

در خصوص مدت اعتبار ویزای شینگن باید به یک بحث مهم توجه داشت و آن اینکه کدی 

مجاز تردد وی در دهنده تعداد دفعات های هر فرد وجود دارد که نشاناختصاصی برای مسافرت

روزه است. برای مثال فردی که کد مالتیپل شینگن در ویزای وی ثبت شده باشد،  16این مدت 

ماهه به پایان برساند یا این  3روز اقامت مجاز خود در حوزه شینگن را در یک نوبت  16تواند می

 روزه را تقسیم کرده و در چند بار ورود از آن استفاده کند. 16فرصت 

 کهیدرصورتست که اگر کد سینگل در ویزای شینگن فردی درج شده باشد، حتی ا ر حالیاین د

روزه  986روز در منطقه شینگن اقامت داشته و اروپا را به هر دلیلی ترک کند و از اعتبار  9تنها 

یگر د ید بارویزای وی نیز زمان بسیاری باقی مانده باشد، برای ورود مجدد به منطقه شینگن با

یک از کشورهای این منطقه ویزا اقدام کند و تا زمان صدور ویزای جدید حق ورود به هیچ برای

 را نخواهد داشت.

 کنیم:به چند نکته مهم دیگر نیز در خصوص این ویزا در ادامه اشاره می

 یمانآل زبان به ستیبایم مدارک یتمام شیاتر سفارت از نگنیش یزایدرخواست و یبرا 

 ؛شود ترجمه

  ؛است یالزام مصاحبه روز در وروی 76داشتن همراه 

 شد خواهد افتیدر نفر هر یازا به یتومان ونیلیم 56 نامهضمانت زایپس از صدور و. 

 دالیل رد شدن ویزای شینگن

رد شدن ویزا آن هم در آستانه تعطیالت و سفر شاید بدترین خبر ممکن برای هر کسی باشد. رد 

تواند داشته باشد که برای هر پرونده متفاوت متعددی میشدن یا ریجکت ویزای شینگن دالیل 

رای کم ب افتد این است که متقاضی دستخواهد بود اما بدترین اتفاقی که بعد از ریجکت می

 تواند از هیچ سفارت اروپایی دیگری برای دریافت ویزای شینگن اقدام نماید.ماه نمی 7مدت 
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است وتواند ویزا شدن درخحقیقی و حقوقی نمی نکته مهم این است که هیچ فرد نیبنیدرا

توان انجام داد اعتماد به مؤسسات معتبر و باسابقه در شینگن را تضمین کند! تنها کاری که می

روز و تجربیات موجود، شانس این رابطه است تا با دقت و حساسیت باال و با تکیه بر دانش به

 صدور ویزا را به حداکثر برسانند.

 را به شرح زیر عنوان کرده است: اترین دالیل رد شدن این ویزمی شینگن مهمسایت رسوب

 دیاقدام نکن نگنیش یزایو یبرا یبا مدارک جعل یطیشرا چیتحت ه ؛یمدارک جعل 

 درصد مواقع درخواست شما رد خواهد شد 11چون در 

 حاضر حال در ای و گذشته در مجرمانه یهاتیفعال 

  دهیدبیآس ایگذرنامه مخدوش و 

 سفر لیدال مورد در یناکاف حاتیتوض 

 ماه مانده  3که در زمان درخواست از اعتبار آن کمتر از  یگذرنامه نامعتبر )پاسپورت

 باشد(

 نامه مرجع نامعتبر 

 از سفر یعدم ارائه هدف مشخص 

 سفر یبرا یعدم اثبات تمکن مال 

 نامعتبر ازدواج ایتولد و  یارائه گواه 

 یمسافرت نامعتبر نامهمهیب 

 در ارائه مدارک اسکان یناتوان 

 هب تواندیم یرمنطقیغ سفر برنامه همچون یموارد نگن؛یش یزایو نامطلوب تیوضع 

 نجامدیب شما یزایو جکتیر

 





 

 در لیتحص و یزندگ یبرا دیمف اطالعات: متیعز یبرا یآمادگ
 کایآمر

 آمادگی برای عزیمت

 ها و اطالعات قبل از عزیمتمنابع کمک -9فصل 

ای دانشجویان خارجی کمک ریزی سفر به آمریکا بخواهید از یک مشاور حرفههنگام برنامهشاید 

و همچنین از سوی  Capital Global Explorerدریافت کنید. این نوع کمک در مراکز مشاوره 

 ها در سرتاسر آمریکا در دسترس است.ها و دانشگاهمشاورین دانشجویان خارجی در کالج

  مراکز مشاورهCapital Global Explorer 

ریزی آمیز، مستلزم تعهد و برنامهانتخاب بهترین دانشگاه و آمادگی برای ارسال تقاضای موفقیت

 وجود دارند که احتیاجات یدر هر کشوری مشاورین متخصصبا دقتی از سوی شما است اما تقریباً 

 Capital Global Explorerمراکز مشاوره  توانند به شما کمک کنند.شما را درک کرده و می

ها و . کتابچهکندرا برای شما آسان می اطالعات و رایزنی در ارتباط با تحصیالت در آمریکا

ها و اطالعات مربوط به پذیرش در مراکز در های مربوط به کالجهای راهنمای جزوهفهرست

که را توانید مشاورین تحصیلی مجرب . شما همچنین میخواهد گرفتدسترس شما قرار 

ای هها و دانشگاهتان در مورد روند انتخاب و ارسال تقاضا به کالجخواهند به شما و خانوادهمی

 آمریکا کمک کنند، مالقات کنید.

  تیساوبآدرس Captital Global Explorer 

www.CGlobalExplorer.com 
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 مشاورین دانشجویان خارجی 

منبع اصلی برای ارائه ( ISA)های آمریکا، مشاور دانشجوی خارجی در تمامی دانشگاهتقریباً 

همچنین  است،نیازتان طی مدت اقامت در آمریکا شخصی مورد هایکمک، رایزنی و سایر حمایت

اگر در مورد آماده کردن سفرتان یا در ارتباط با مواردی که هنگام ورود به دانشگاه به آن نیاز 

معموالً در  ISAتماس بگیرید.  ISAالی داشته باشید، شاید بخواهید قبل از عزیمت با ؤس دارید

ا نام مشابه مستقر است و مرجعی است که هنگام ورود، دفتر دانشجویان خارجی یا در دپارتمانی ب

مسئولیت آشناسازی و ارائه کمک به شما در مورد مسائل مربوط به ویزا و مالیات را به عهده دارد. 

اگر در کالج یا دانشگاه مربوطه شما، مشاور رسمی دانشجویان خارجی موجود نباشد، شخص 

شود. وقتی وقت منصوب میصورت نیمهحداقل بهدیگری برای همکاری با دانشجویان خارجی، 

نامه پذیرش را دریافت کردید به همراه آن نام مشاور دانشجویان خارجی یا شخصی که این 

نامی درج نشده باشد، از مأمور  کهیدرصورتمسئولیت را به عهده دارد نیز دریافت خواهید کرد. 

ه نمایید. حتماً تاریخ رسیدن به آمریکا را سایت دانشگاه مراجعپذیرش خود سؤال کنید یا به وب

ریزی نماید و اطمینان کسب به مشاور خود اطالع دهید تا او بتواند برای مالقات با شما برنامه

 دهد.کند که شخص مناسبی ورود شما را به وزارت امنیت میهنی اطالع می

 ریزی قبل از عزیمتبرنامه - 1فصل 

 ریزی قبل از عزیمتبرنامه 

 ک موردنیازمدار

شود را همراه خود تان مرتبط میهرگونه مدرک مهم را که به سابقه حقوقی، پزشکی و تحصیلی

ها به آمریکا بیاورید. هنگام سفر تمامی مدارک مهم را به همراه داشته باشید و پس از رسیدن، آن

رت شناسایی ها را به شخص دیگری ندهید مگر اینکه آن شخص کارا در چمدان خود نگذارید. آن

 خود را نشان دهد که ثابت کند دارای مجوز برای دریافت آن مدارک است.

 مدارک حقوقی

شود، شما باید مدارک ذیل را که وضعیت حقوقی شما عنوان فردی خارجی که وارد آمریکا میبه

ید داشت ها نیاز خواهدهد، به همراه داشته باشید. برای ورود و اقامت در آمریکا به آنرا نشان می
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زمان اقامتتان کشور را ترک کنید، برای ورود مجدد به آن نیاز خواهید داشت. و اگر طی مدت

 .حفظ اعتبار مداوم این مدارک حائز اهمیت است

 زا قبل ماه شش تا آن انقضاء خیگذرنامه معتبر که در کشورتان صادر شده است )تار 

 (؛باشد داشته اعتبار دیبا ورودتان خیتار

 در اکیآمر یکنسولگر ای سفارت در یکنسول مأمور توسط شده مهر یمهاجرت ریغ یزایو 

 (؛دیینما مراجعه 3 فصل به زایو یتقاضا مورد در مفصل یهاییراهنما ی)برا تانگذرنامه

  فرم( گواهینامه کسب صالحیتI-20 ای DS-2019؛) 

  فرم( سابقه ورود و خروجI-94 :)فرم  ادیزاحتمالبهI-94 دیخواه افتیدر مایرا در هواپ 

که هنگام ورود در فرودگاه به شما  مهاجرت مأمور به دادن یبرا و دیرا پر کن کرد. آن

از آن  یاو نمونه I-94در مورد فرم  شتریاطالعات ب ی)برا دیآماده کن ،کمک خواهد کرد

 (.دییمراجعه نما 3به فصل 

 تان فکر خوبی است زیرا ممکنشده شناسنامههمچنین به همراه داشتن یک نسخه رسمی و تأیید

های مختلف شناسایی و سایر مدارک در آمریکا به آن نیاز داشته است هنگام درخواست فرم

 باشید.

کند، یک نسخه از گواهی یا قباله ازدواج یا اگر متأهل هستید و همسرتان به همراه شما سفر می

ها به زبان انگلیسی آن کهیدرصورتداشته باشید.  کننده ازدواج را به همراهسایر مدارک اثبات

 ها را کسب کنید.نباشند، حتماً ترجمه رسمی آن

 کوبیگواهینامه واکسیناسیون و مایه

کوبی هستند که باید قبل از های آمریکا دارای شرایط خاصی برای مایهها و دانشگاهاکثر کالج

ها معموالً شامل نشان دادن مصونیت در مقابل ها را برآورده نمایید. اینآن ،نام در کالسثبت

ها تقاضای آزمایش جدید سل بسیاری از دانشگاههمچنین سرخک، گوشک و سرخچه هستند. 

برداری سینه برای غربالگری بیماری از طریق پوست یا عکس (گذشته سال کی)طی شش ماه تا 

که شرایط از مشاور دانشجویان خارجی چک کنید. درحالی الی دارید باسؤسل را دارند. اگر 

های مفید برای ثبت کردن و پیگیری و دنبال دانشگاه به دانشگاه متفاوت است، یکی از روش

است که  "المللی واکسیناسیون یا طب پیشگیریگواهینامه بین"ها، استفاده از کوبیکردن مایه

توانید از طریق شود. این کارت زرد رنگ را مییصادر م (WHO)توسط سازمان بهداشت جهانی 

پزشک یا خدمات بهداشت عموم در کشورتان کسب کنید. برای اطالعات بیشتر در مورد سفر به 
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مراجعه  /http://www.who.int/ithسایت سازمان بهداشت جهانی در خارج و بهداشت، به وب

 نمایید.

 نسخه برای دارو و عینک

کنید هنگام ورود به دارویی را که با خود حمل می هرگونهشوید، باید ا میوارد آمریک کههنگامی

الی دارید، قبل سؤتوان وارد کشور کرد. اگر اطالع مقامات گمرکی برسانید. برخی داروها را نمی

 ایصورت مرتب از داروی نسخهاز عزیمت با سفارت یا کنسولگری آمریکا چک کنید. اگر به

د ای که به زبان انگلیسی نوشته شده باشدار کافی از آن و یک کپی از نسخهکنید، مقاستفاده می

کنید، فکر خوبی است که یک عینک اضافی را به همراه خود بیاورید. اگر از عینک استفاده می

وشته که به زبان انگلیسی ن را در صورت امکان یک کپی از نسخه عینک .نیز با خود داشته باشید

 اشید.داشته ب، شده باشد

 سوابق پزشکی و دندانپزشکی

روزشده و مفصلی را برای خود و تمامی افراد در صورت امکان سوابق پزشکی و دندانپزشکی به

های اخیر شما را برای ویزیت ،کنند به همراه بیاورید. این سوابقای که با شما سفر میوابسته

برداری و سایر پزشکی، عکسهای دندانپزشکی و چشماپکلی، آزمایش خون، چک یهاشیآزما

دهد. این امر به پزشکان در آمریکا کمک خواهد های پزشکی ارائه میموارد به متخصصین مراقبت

های گذشته درک بهتری داشته باشند و به شما کمک خواهد ها و درمانکرد تا در مورد تشخیص

 اری کنید.در آمریکا خودد یهاشیآزماکرد تا از پرداخت برای انجام مجدد این 

 مدارک تحصیلی

ها، ها، جزوهرئوس مطالب، کاتالوگ عالوهبهها ها، دانشگاهرسمی خود را از مدارس، کالج زنمراتیر

ها و سایر مدارک مربوطه که توسط آخرین دانشگاهی که در آنجا توضیحات مربوط به دوره

رد واحدهای تحصیلی یا قرار االتی در موؤس کهدرصورتیتحصیل کردید را به همراه خود بیاورید. 

هایی در کالج یا دانشگاه آمریکا بروز کند، این مدارک به مأمور پذیرش و دادن شما در دوره

 های تحصیلی کمک خواهد کرد.دپارتمان
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 اطالعات تماس

که در صورت تأخیر یا امر اورژانسی، را اطمینان کسب کنید که نام، نشانی و شماره تلفن فردی 

به همراه داشته باشید. همچنین نام، نشانی و شماره  ،توان با او تماس گرفته آمریکا میدر دانشگا

ت عالوه نام، نشانی و شماره تلفن سفارتوان در کشورتان با او تماس گرفت بهتلفن شخصی که می

یز های تحصیلی یا ضمانت را نیا کنسولگری یا نهاد دیگر کشورتان در آمریکا همچون نمایندگی

 شته باشید.دا

 ریزی بودجه برای مدت اقامتتانبرنامه -مسائل مالی 

ریزی در مورد مبلغ پول موردنیاز جهت تأمین مخارج اقامتتان، به هزینه برآوردهایی هنگام برنامه

که به نامه پذیرش شما پیوست شده است نگاه کنید. این  DS-2019یا فرم  I-20که در فرم 

-رود که برای پوشش مبلغ درجد و از دانشجویان خارجی انتظار میبرآوردها معموالً دقیق هستن

 شده از وجوه کافی برخوردار باشند.

ها: شهریه، هزینه و سایر مخارج تحصیلی بسیار متفاوت هستند. برای درک این شهریه و هزینه

گاه را چک کنید و مطالب پذیرش را از دانش DS-2019یا  I-20تان، فرم مخارج و تعهدات مالی

الی دارید از دفتر پذیرش، ضامنتان یا مشاور دانشجویان خارجی ؤیا کالجتان مطالعه کنید. اگر س

 سؤال کنید.

 هایهای دانشگاه منابع خوبی برای اطالعات در مورد هزینهسایتها و وبمخارج زندگی: کاتالوگ

شما ممکن است در مورد  Capital Global Explorerمشاور همچنین . هستندزندگی کنونی 

آخرین مخارج ماهیانه، بر اساس شهر و دانشگاه اطالعاتی را داشته باشد. حتماً مخارج اضافی را 

 ها در زمانها و تسهیالت خوراکی دانشگاهدر مدت تعطیالت در نظر بگیرید. بیشتر خوابگاه

ه نشجویانی که قادر بدانشگاه برای دااگر این بدان معنی است که  .شوندتعطیالت تعطیل می

ها و ناهارخوری را باز نگه ندارد، شما باید برای محل شان نیستند، خوابگاهبازگشت به خانه

پرداخت کنید. از مشاور دانشجویان خارجی در این خصوص سؤال پول تان و غذای خود زندگی

 کنید تا بتوانید تمهیدات الزم را فراهم کنید.

رای پوشش سفر از کشورتان به محل دانشگاه در آمریکا نیاز به بیمه بیمه سفر و بیمه بهداشتی: ب

سفر خواهید داشت. همچنین برای مدت اقامتتان در آمریکا نیاز به بیمه بهداشتی خواهید داشت. 

در این فصل مراجعه  "بیمه بهداشتی"های بیمه بهداشتی متفاوت است )به بخش هزینه طرح

 نمایید(.
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ند. این کار سفر در مقابل گم شدن، صدمه یا دزدی بار سفرتان محافظت میبیمه بار سفر: بیمه ب

ر . اگاستهای فرودگاه در دسترس های مسافرتی و کیوسکبیمه هزینه معقولی دارد و در آژانس

چمدانی گم شود، فوراً شکایتی به دفتر نمایندگی هواپیما در فرودگاه ارائه دهید. نوشتن نام 

عداً شود بمک کرد و نشانی محل کار و شماره تلفنی که از طریق آن میشخصی را که به شما ک

با او تماس گرفت را یادداشت کنید. خط هواپیمایی چمدان را پیدا خواهد کرد )که ممکن است 

ا را به نشانی شما در آمریک سادگی به مقصد دیگری ارسال شده باشد( و پس از پیدا کردن، آنبه

زمان خاصی چمدان شما پیدا نشود، خط پس از گذشت مدت کهتیدرصورارسال خواهد کرد. 

 هواپیمایی برای جایگزینی آن به شما پول پرداخت خواهد کرد.

های درسی خود را خریداری نمایید و این امر باید کتاب :ها و لوازم دانشجویان در آمریکاکتاب

شود در محوطه دانشگاه دارند که می هایی درفروشیها کتابتواند پرهزینه باشد. اکثر دانشگاهمی

هزینه کمتری خریداری کرد )همچنین شما شاید بتوانید  اای را بشدههای نو یا استفادهآنجا کتاب

. هزینه (فروشی بفروشیدال به قیمت کمتری مجدداً به کتابمسهای خود را در آخر نیکتاب

تواند بسیار متفاوت باشد. دانشجویان های درسی و لوازم بر اساس زمینه تحصیالت شما میکتاب

های درسی داشته باشند. در سال برای کتاب 800$توانند انتظار پرداخت تا در هنرهای ذوقی می

ای تحصیل کنید که مستلزم لوازم خاصی است مانند مهندسی، هنر، اگر در نظر دارید در زمینه

های درسی برای دانشجویان ا و کتابهمعماری، مخارج شما احتماالً بیشتر خواهند بود. کتاب

های دانشجویان هزینه در بر داشته باشند و کتاب 350$تا  250$مهندسی ممکن است سالی 

تر باشد. همچنین ممکن است از شما تقاضا شود تواند حتی گرانپزشکی، داروسازی و حقوق می

 داشته باشید. یدسترسکه یک کامپیوتر شخصی خریداری کنید یا به آن 

 اند شامل سفر بینها ارائه شده: برآورد مخارج زندگی که توسط اکثر دانشگاهونقلحمل وسایل

. اطمینان کسب کنید که بودجه ساالنه شما شامل مخارج سفر یستنآمریکا و کشور شما 

اه ای خارج از دانشگبین کشور و دانشگاهتان باشد. اگر در نظر دارید که در محوطه وبرگشترفت

 را نیز در نظر بگیرید. وآمدرفتکنید، باید هزینه این  وآمدرفتکنید و به دانشگاه زندگی 

 کنید. ریزیبرنامه دقتبههای تلفنی و تمبر پستی ارتباطات: برای هزینه ارتباطات مانند تماس

ای مخارج شخصی: مخارج شخصی شامل هزینه پوشاک، لوازم آرایش و سایر لوازم و خدمات پایه

 یا اگر نیازهای پزشکی - مانند همسر و یا کودکان -است. اگر افراد وابسته به همراه شما هستند 
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توجهی را برای پرداخت مخارج زندگی داشته باشید. بیشتر باید وجوه مکمل قابل ،خاصی دارید

 ای دانشجو را ارائه دهند.های پایهتوانند برآوردی از هزینهها میانشگاهد

افزار، عکس، رفتن به رستوران و تفریحات اقالم فرعی: نیازهای شخصی مانند لباسشویی، نوشت

 را مدنظر داشته باشید.

 نید.ک سفر: اگر قصد سفر دارید، به خاطر داشته باشید که باید هزینه سفرهایتان را نیز حساب

د، به کنیهزینه تحصیلی یا استادیاری دریافت میها: اگر از دانشگاهتان در آمریکا کمکمالیات

های اهدایی را مشمول مالیات های فدرال و ایالتی معموالً این کمکخاطر داشته باشید که دولت

 اشد.های اهدایی از کشورتان نیز ممکن است مشمول مالیات بدانند. درآمدها یا کمکمی

 بانکتانتمهیداتی با 

ای در شهرتان تماس بگیرید. در مورد نحوه ارسال پول مکمل قبل از سفر به آمریکا با بانک عمده

طی مدت اقامتتان در آمریکا اطالعات کسب کنید. به محض اینکه حسابی در آمریکا باز کردید، 

 بانکی در آمریکا بهترین روشصورت الکترونیک از بانکی در کشورتان به معموالً ارسال پول به

مراجعه نمایید(.  6حساب بانکی در آمریکا به فصل  باز کردناست )برای اطالعات بیشتر در مورد 

. سؤال کنید ،زمانی که برای انجام این انتقال الزم استها برای انتقال پول و مدتدر مورد هزینه

خارجی و کد شناسایی بانک  حسابشمارهحتماً اطالعات الزم برای انتقال وجوه به آمریکا مانند 

(BIC  یاSWIFT.را جویا شوید ) 

 های سفر و اسکانهزینه

قبل از عزیمت تعیین کنید که طی چند هفته اول اقامت در آمریکا به چه مبلغی نیاز خواهید 

 کهدرصورتیعالوه اتاق و خوراک اخت شهریه اولین نیمسال تحصیلی، بهداشت. احتماالً برای پرد

در نظر داشته باشید که در خوابگاه زندگی کنید به وجهی نیاز خواهید داشت. اگر در نظر دارید 

 گرامخارج زندگی  و که خارج از دانشگاه زندگی کنید، برای آپارتمان و احتماالً بیعانه آب و برق

به پول نیاز خواهید داشت. مشاور دانشجویان  دارید، گردید و ایاب و ذهابیبه دنبال مسکن م

تواند برای ارزیابی هزینه زندگی در خارج از دانشگاه کمک کند. شما همچنین خارجی شما می

 166دالر تا  966ها مخارجی خواهید داشت. درواقع باید از ها، لوازم مدرسه و هزینهبرای کتاب

دالری( برای استفاده در مواردی مانند  16و  96، 5، 9های کوچک )اسکناس دالر پول نقد به

زمان اقامتتان به همراه داشته باشید. های تلفنی طی مدتپرداخت به تاکسی، خوراک و تماس
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ل تر و پوهای کوچکهای آمریکایی را به اسکناسای اسکناستوانید تقریباً در هر مغازهشما می

دالر مشکل  16تر از های بزرگا مغازه ممکن است برای خرد کردن اسکناسخرد تبدیل کنید ام

رقت آسانی گم شده یا سداشته باشد. مقدار زیادی پول نقد با خود حمل نکنید زیرا ممکن است به

که باز کردن حساب بانکی و انتقال وجوه از بانکی در کشورتان ممکن است چندین آنجاییشود. از

د، در کنیریزی کنید. اگر کارت بانکی از کشورتان حمل میید از قبل برنامهماه طول بکشد، با

جویا شوید. اگر معتبر باشد، هنگام سفر نیازی به یا خیر  مورد اینکه آیا در آمریکا معتبر است

حمل پول زیاد نخواهید داشت. اگر کارت بانکی نداشته باشید یا کارتتان در آمریکا معتبر نباشد 

د پول حمل کنید. اگر ملزم به حمل پول زیادی باشید، شاید خرید کارت از قبل باید با خو

ترین راه های مسافرتی مطمئن( یا استفاده از چکPrepaid debit cardشده بدهی )پرداخت

 باشد.

 موردقبولهای آمریکا شده بدهی توسط اکثر تجارتهای از پیش پرداختجای پول نقد، کارتبه

 کنید، مقدار معینیشده بدهی خریداری مییک کارت از پیش پرداخت کههنگامی گیرند.قرار می

ان به تتوانید تا اینکه موجودیشود. سپس میکنید که به حسابتان اضافه میپول پرداخت می

ها استفاده کنید. اگر مایل هستید که به استفاده از کارت صفر برسد از این کارت برای پرداخت

پول اضافه کنید یا کارت جدیدی را خریداری کنید. اگر قادر  ،د به موجودی صفرادامه دهید بای

د، صورت آنالین خریداری نماییشده بدهی را در کشورتان یا بهنیستید که کارت از پیش پرداخت

-های آمریکا خریداری کنید )برای اطالعات بیشتر در مورد کارترا در اکثر فرودگاه توانید آنمی

 (.مراجعه نمایید 6شده به فصل از پیش پرداختهای بدهی 

نیستند اما روش  دستراه ATMهای بدهی یا های مسافرتی به نسبت کارتکه چکدرحالی

بیمه  ،مطمئنی برای حمل پول هنگام سفر هستند زیرا در مقابل سرقت، گم شدن و آسیب

کا های آمریآسانی در اکثر مغازهها را بهتوانید آنبا ارائه کارت شناسایی مناسب میشما هستند. 

ها چک مسافرتی خریداری نمایید. هنگام توانید از اکثر بانکبه پول نقد تبدیل کنید. شما می

شود که نام خود را به روی هر چک مسافرتی درج کنید. هر چک را یک خرید از شما خواسته می

 اینکه شما همان شخصی هستید کهمنظور تعیین کنید، بهبار امضاء کنید. وقتی چک را نقد می

گونه که در کنید. نام خود را همانرا امضاء می چک به نام او صادر شده است، برای بار دوم آن

 گذرنامه درج شده است، به انگلیسی امضاء کنید.
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 یمال یهاتیمحدود

ا د به آمریکتواند ارز آمریکا را به همراه خودولت آمریکا برای مبلغی که یک فرد غیر ساکن می

شود اما افراد را ملزم محدودیت قائل نمی ،را برای مقاصد تحصیلی ارسال نماید آورده یا آن

دالر یا بیشتر به کشور  10,000$دارد تا برای انتقال پول نقد یا سایر ابزار مالی به ارزش می

سفارت یا  خارج از آن( گزارشی ارائه دهند. برای اطالعات بیشتر در مورد این شرایط از)

 کنسولگری آمریکا در کشورتان سؤال کنید.

هایی دارد، هایی در تبادل ارز دارند. اگر کشورتان چنین محدودیتبسیاری از کشورها محدودیت

توانید برای خارج کردن ارز از کشور تقاضای اجازه کنید. برای کسب اطالعات بیشتر با دفتر می

 .صدور گذرنامه در کشورتان تماس بگیرید

 بیمه

درج شده است.  ،هایی که در زمان اقامت در آمریکا باید داشته باشیددر ذیل فهرستی از بیمه

ها به تواند برای کسب اطالعات بیشتر در مورد هر نوع از آنمشاور دانشجویان خارجی شما می

 شما کمک کند.

 شتریب اطالعات. دهدیم ارائه پوشش کایمرآدر  یپزشک یهامراقبت یبرا: یبهداشت مهیب 

 درج لیکه در دسترس هستند در ذ ییهامهیشامل انواع ب یبهداشت مهیب خصوص در

 ؛شده است

 ؛دهدیم پوشش را شما کایآمر به کشورتان از سفر یط: سفر مهیب 

 را نامش که یشخص به ایمزا فوت، صورت در. کندیم مهیب را شما عمر: عمر مهیب 

 ؛شودیپرداخت م ،دیانفع درج کردهیعنوان ذبه

 ایدر مقابل مفقود شدن، سرقت  دیآوریم کایآمر به که را یاقالم: یشخص اموال مهیب 

 با یشخص اشیاء سایر یا متیقکه جواهرات گران شودینم هی. توصکندیم مهیصدمه ب

 ؛دیاوریب کایآمر به خود همراه به را ارزش

 که در آن هستند را یاتومبیل: در صورت تصادف، ماشین شما و صدمات به اشخاص مهیب، 

 ماش از االتیا اکثر د،یکن یداریخر کایآمر در یلیاتومب اگر. دهدیتحت پوشش قرار م

 د،یکن اجاره را یلیاتومب اگر. دیباش داشته سوم شخص و لیاتومب مهیب که خواهندیم

 ی/ شرکت کارت اعتبارمهیب ای دیینما پرداخت مهیب پوشش یبرا را یمبلغ دیتوانیم

 را تحت پوشش قرار دهد. یااجاره نیممکن است استفاده از ماش تانیشخص لیاتومب
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 بیمه بهداشتی

های بهداشتی که تمامی مردم را تحت پوشش آمریکا از طرح بهداشتی دولتی یا خدمات مراقبت

 های بهداشتی خصوصی دارند.م بیمهبرخوردار نیست و در عوض اکثر مرد ،قرار دهد

ای خواهد تا بیمههستند می J-1وزارت امور خارجه آمریکا از دانشجویانی که دارای ویزای تبادلی 

داشته  ،دهدتصادفات، تخلیه پزشکی و انتقال جسد به وطن را تحت پوشش قرار می که بهداشت،

گونه دارند، شرط هیچ M-1یا  F-1جرتی باشند. دولت آمریکا برای دانشجویانی که ویزای غیر مها

ند خواهند تا ثابت کنها از دانشجویان خارجی میبیمه بهداشتی خاصی را ندارد اما بیشتر دانشگاه

( را دارند. شودها، نوعی بیمه بهداشتی )که از سوی دانشگاه تعیین مینام در کالسکه قبل از ثبت

ا هتوانید در کشورتان بیمه بهداشتی خریداری نمایید، بسیاری از طرحشما می نکهیباوجودا

د ای پوشش نخواهننیازهای بیمه بهداشتی شما را طی مدت اقامتتان در آمریکا به نحو شایسته

ه حساب بهای بهداشتی آمریکا میلی به ارسال صورتکنندگان مراقبتداد. بسیاری از تأمین

دهند ها ترجیح میهای بهداشتی ندارند. آنهای مراقبتی برای پرداختهای بیمه خارجشرکت

که وجه را مستقیماً از سوی بیمار دریافت کنند و از بیمار بخواهند تا از شرکت بیمه خارجی 

 تان برابر یا بهتر از یکنامهمطمئن هستید که بیمه کهدرصورتیرا نماید.  تقاضای استرداد آن

-نامه بهداشتی در کشورتان امکان ارائه صورتمریکا است و اینکه بیمهآدر شرکت بیمه بهداشتی 

کند، شاید بهتر باشد که پس از رسیدن به آمریکا بیمه بهداشتی حساب در آمریکا را فراهم می

خریداری نمایید. اگر دانشگاه یا کالج شما طرح بهداشتی خود را ندارد، باید از یکی از منابع 

 تان اطالعات بیشتر را جویا شوید.ش کنید. از مشاور دانشجویان خارجیخارجی تقاضای پوش

 آمادگی تحصیلی و زبان

هایی که به رشته تحصیلی شما مرتبط ویژه آنبه ندارید،های قوی تحصیلی مهارت کهدرصورتی

هستند، ممکن است برای وفق دادن خود با سرعت و الزامات کار دانشگاهی در آمریکا نیاز به 

ها و نقاط ضعف بیشتری داشته باشید. از استادان و مشاورین خود بخواهید تا مهارت وقت

ا تر قبل از عزیمت به آمریکهای ضعیفتان را ارزیابی نموده و در مورد نحوه پیشرفت مهارتکنونی

عالوه شرایط به، هایی نمایند. برای اطالعات مفصل در مورد تسهیالت و منابع آموزشیتوصیه

بدانید که  گونه نیبدها به کاتالوگ مدرسه مراجعه نمایید تا ها و توضیحات در مورد آندوره

 هنگام ورود به دانشگاه از چه مواردی باید آگاهی داشته باشید.
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 های تایپ و آشنایی با کامپیوترمهارت

ری از اقبل از عزیمت به آمریکا یاد بگیرید که چگونه با کیبورد زبان انگلیسی تایپ کنید. بسی

امه یا نها شرط تایپ کردن تکالیف کتبی را دارند. همچنین شاید مجبور باشید که پایاندانشگاه

ویژه اگر دانشجوی مقطع تکمیلی هستید. در مهندسی، ریاضیات یا تزتان را تایپ کنید، به

 ط با مواردبرای کار کردن در ارتبا ادیزاحتمالبهکنند، باید هایی که از آمار استفاده میرشته

پیچیده از کامپیوترهای دانشگاه استفاده کنید. شما همچنین ممکن است برای استفاده از 

ا از هها و دانشگاههای کامپیوتری داشته باشید. برخی از کالجکتابخانه دانشگاه نیاز به مهارت

های هها دورنخواهند تا کامپیوتر شخصی خود را داشته باشند و بسیاری از آتمامی دانشجویان می

 دهند.غیر رسمی آشنایی با کامپیوتر را در اول هر نیمسال ارائه می

 های زبانمهارت

خواهند تا یک آزمون زبان انگلیسی های تحصیلی در آمریکا از دانشجویان خارجی میاکثر دانشگاه

زبان المللی (، یا سیستم آزمون بینTOEFLعنوان زبان خارجی )همچون تست انگلیسی به

ر نام دها قبل از اینکه دانشجو اجازه ثبت( را گذرانده باشند. برخی از دانشگاهIELTSانگلیسی )

 ها را داشته باشد، شرط گذراندن آزمون دومی برای تسلط به زبان انگلیسی دارند.کالس

سند. نویرا به همان خوبی نمی کنند، همیشه آنخوبی انگلیسی صحبت میدانشجویانی که به

شان است، اکثراً برای خواندن و نوشتن برای مقاصد هایی که انگلیسی زبان مادریتی آنح

ان توانید به زبان انگلیسی بخوانید و بنویسید و واژگراحتی میتحصیلی نیاز به کمک دارند. اگر به

ن روش تریتر خواهد بود. سخنرانی رایجموقع تکالیف سادهخوبی دارید، انجام تحصیالت و اتمام به

های آمریکا است. استادان برای راحتی شما سرعت عادی خود را ها و دانشگاهآموزش در کالج

راحتی در ارتباط با وقایع، نظریات خوبی درک کنید و بههکاهش نخواهند داد. باید انگلیسی را ب

 تسلطتان و برداری کنید. برای افزایشیادداشت ،شودها ارائه میو موارد ارجاعی که در سخنرانی

های بیشتر در تحصیالتتان، قبل از عزیمت به آمریکا از هر فرصتی برای دستیابی به موفقیت

های زبان استفاده نمایید. تا آنجایی که امکان دارد به زبان انگلیسی صحبت کنید، پیشرفت مهارت

وه مطالعه رنشریاتی به زبان انگلیسی بخوانید و برای تمرین شاید بخواهید در یک کالس یا گ

و  های موسیقیا گوش دادن به برنامهی هانام کنید. همچنین با تماشای تلویزیون و فیلمثبت

 توانید با تلفظ آمریکایی و کلمات عامیانه آشنا شوید.رادیویی از آمریکا می
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 لیست تطبیقی قبل از عزیمت

د تواند موران راهنما میعنوشوید، فهرست تطبیق ذیل بهکه آماده عزیمت به آمریکا میدرحالی

 استفاده قرار بگیرد:

 به که دیریبگ میتصم د،یدستتان رسه ب رشیپذ عدم ای رشیپذ یهانامه نکهیبه مجرد ا 

 یهاو فرم دیساز آگاه خود میتصم از را رشیپذ مأمور رفت، دیخواه دانشگاه کدام

 دیهخبر د ،رفت دیکه به آنجا نخواه ییهادانشگاه به. دیینما ارسال و لیتکم را ازیموردن

 ؛دیها بازگردانآن به را کرد دیکه از آن استفاده نخواه یفرم رسم هرگونهو 

 خود  یهاکننده در مورد طرحضمانت سازمان به د،یداشته باش یضامن کهدرصورتی

 ؛دیکن سؤال سفرتان به مربوط داتیتمه مورد در و دیاطالع ده

 ؛دینام کنثبت مناسب طرح کی در و دیکن تقاضا یبهداشت مهیدر مورد ب یاطالعات 

 به همراه  را متوسطه از بعد و متوسطه دوره زنمراتیاز ر یاشدهدییتأ یهانسخه

 ؛دیشده تقاضا کناستفاده یهاها و کتابمفصل در مورد دوره حاتیتوض

 دیبخواه. دیها را درخواست کنها و نسخهیبردارمهم، عکس یسوابق پزشک یهانسخه 

 ؛شوند نوشته کیژنر یهانام به و یسیانگل زبان به هانسخه تا

 ؛است معتبر تانگذرنامه که دینیبب و دیچک کن 

 فرم  نکهیازاپسI-20 ای DS-2019 رسف خیقبل از تار یادیمدت ز د،یکرد افتیرا در ،

العات اط ی)برا دیریبگ تماس زایو یبرا کایآمر یکنسولگر ای سفارت نیترکیبا نزد

 ؛(دییمراجعه نما 3به فصل  زایو یمفصل در مورد تقاضا

 و داده ارائه را خود عزیمت و سفر اتیئجز و دیریبگ تماس یخارج انیبا دفتر دانشجو 

 ؛دیکن دییتأ را یخارج انیدانشجو یآشناساز به مربوط دیجد اتیئجز نیهمچن

 و مقدمات دیکن کسب اطالعات کایآمر در ورود محل از دانشگاه به دنیدر مورد نحوه رس 

هفته قبل از شروع جلسه  کی ایکه چند روز  دیکن ی. سعدیسفرتان را آماده کن

 ؛دینام وارد دانشگاه شوو ثبت یآشناساز

 یا روزهایزودتر از موعد  کهدرصورتی. دیبرسان ییمسکن خود را به مرحله نها داتیتمه 

 جویا ازتانیموردن داتیتمه ریسا ای موقت مسکن مورد در د،یآخر هفته به آنجا برس

 ؛شوید
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 نانیاطم و دیکن فراهم را کایآمر در یبانک به وجوه انتقال مقدمات: یامور مال دهیسازمان 

 .دیهست برخوردار یکاف وجوه از دنیرس هنگام و سفر یهانهیهز یبرا که دیکن کسب

را مدنظر  یچک مسافرت ،دیپوشش دادن به مخارج خر یبرا کایماه اول در آمر یط

 .دیکسب کن یکارت اعتبار کیکه  دیکن یدر صورت امکان سع و دیداشته باش

 مرور

 ه ( را بیلیو تحص یپزشک ،ی)حقوق ازینمورد مدارک یتمام که دیکن کسب نانیاطم

 ؛دیهمراه خود دار

 و  کایبه آمر دنیهنگام رس را تانیفور یازهایعالوه نبه خود، یمال درازمدت یازهاین

 ؛دیکن یابیارز کایدر آمر یحساب بانک شیقبل از گشا

 هک یطیشرا هرگونه مورد در. دیکن یبررس کایمدت اقامتتان در آمر یها را برانامهبیمه 

 دیکن دایرا پ یامهیو ب دیکسب کن یآگاه ،دارد یاقلحد پوشش یبرا کالجتان ای دانشگاه

 ؛باشد تانیازهایکه متناسب با ن

 خود یسیانگل. دیکن آماده زبان یبرا و است شیپ در که یلیتحص طیشرا یخود را برا 

 ،کندیم دهاستفا یسیانگل یالفبا از که یوتریکامپ یرور کردن ب پیو از تا دیکن بهتر را

 تیتقو کایآمر در بهتر یاتجربه داشتن یبرا را تانیلیتحص یهاو مهارت بهره ببرید

 .دیکن

 های مفیدسایتوب

http://www.educationusa.state.gov 
 وراناطالعات برای دانشجویان خارجی و پیشه -شبکه آمریکایی برای اطالعات تحصیلی 

http://www2.ed.gov/about/offices/list/ous/international/usnei/us/edlite-

students.html 

 ت سیاسی آمریکائها و هیها، کنسولگریهای سفارتخانهسایتوب
http://www.usembassy.gov 
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 اطالعات مالیاتی برای دانشجویان خارجی

Internal Revenue Service - http://www.irs.gov (Click on “Individuals,” then  

“Students,” then “Foreign Students.”) 

EduPASS Guide to Studying in the USA – 

http://www.edupass.org/finaid/taxes.phtml 

 صفحه سفر و بهداشت سازمان جهانی بهداشت
http://www.who.int/ith 

 اطالعات ویزای آمریکا
http://travel.state.gov/visa 
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 انداز کلیچشم -ویزای دانشجویی  -3فصل 

 ویزای دانشجویی 

 انداز کلیچشم

خواهید در هستند، برای توضیح در مورد اینکه به چه دلیل میها کوتاه که مصاحبهآنجاییاز"

آمریکا تحصیل کنید، چگونه در نظر دارید که مخارج خود را در دانشگاه تأمین کنید و بعد از 

 "ای دارید، بهترین سعی خود را بکنید.اتمام تحصیالتتان چه برنامه

 معاون کنسول، کنسولگری آمریکا در مانتری، مکزیک

 یست؟ویزا چ

فهمند. ویزایی که توسط خوبی نمیهآن مجاز است، ب واسطهبهبسیاری از مردم معنی ویزا و آنچه 

وزارت امور خارجه آمریکا از طریق سفارت یا کنسولگری آمریکا در خارج صادر شده است، ورود 

کا آمری کند. ویزا به یک شهروند خارجی اجازه سفر به یک مرز ورود دربه آمریکا را تضمین نمی

دهد. برای اطالعات و درخواست اجازه از یک مأمور مهاجرتی آمریکا برای ورود به آمریکا را می

ها و روندهای مربوط به ویزا، لطفاً از صفحه وب در عالوه سیاستبیشتر در مورد معنی ویزا، به

 ت زیر دیدن کنید:ارتباط با ویزا در سای
http://www.travel.state.gov/visa/visa_1750.html 

 انواع ویزا

 F-1ویزای دانشجویی  ،اکثر شهروندان غیر آمریکایی که در نظر دارند در آمریکا تحصیل کنند

)غیر مهاجرتی( دریافت خواهند کرد اما گاهی اوقات انواع دیگر ویزا برای تحصیل در آمریکا صادر 

مناسب خواهد بود داشته باشید، الی در مورد اینکه کدام ویزا برای شما ؤس کهدرصورتیشود. می

 مشورت کنید. ،با دفتر دانشجویان خارجی در دانشگاهی که مدنظر دارید

 ییدانشجو یزایو ای F-1 یزایو

خواهند در آمریکا تحصیل کنند. این ویزا هایی است که میترین نوع برای آناین ویزا معمول

ه آمریکا شدکالج یا دانشگاه اعتبارگذاری در یک اندلیمابرای افرادی در نظر گرفته شده است که 
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ا انگلیسی را در یک دانشگاه یا انستیتوی زبان انگلیسی فشرده یاد بگیرند. برای یتحصیل کنند 

 زیر مراجعه نمایید: سایتوبکسب اطالعات بیشتر به 
http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_1268.html 

در تاریخی )ساله شما به همراه شما به آمریکا سفر کنند  19ن زیر همسر یا فرزندا کهدرصورتی

 خواهند بود. F-2ها واجد شرایط کسب ویزای دیرتر به شما خواهند پیوست(، آن
 یتبادل یدانشجو یزایو ای، J-1 یزایو

ه هایی کبرای افرادی است که در یک برنامه تبادلی شرکت خواهند کرد، شامل برنامه "J"ویزای 

 ید:زیر مراجعه نمای سایتدهند. برای اطالع بیشتر به وبآموزش دبیرستانی و دانشگاهی ارائه می

http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_1267.html 
ها واجد شرایط دریافت ویزای کنند، آنبا شما سفر می ،ساله شما 19اگر همسر یا فرزندان زیر 

J-2 .خواهند بود 

 :ها( واجد شرایط دریافت برخی از دانشجویان تبادلی )و همسران و وابستگان آن توجه

وضعیت ویزای مهاجرتی نیستند مگر اینکه در پی برنامه تبادلی ویزای  ای H، Lویزای 

J به کشور خود بازگشته و به مدت دو سال در آنجا سکونت دائم برگزیده باشند. اگر ،

ت کشورتان یا دولت آمریکا وجوهی را دریافت کنید، کنید و از دول J-1تقاضای ویزای 

دو سال بازگشت به کشور )سکونت خارج( خواهید بود. مأمور کنسولی "مشمول شرط 

کند، تعیین خواهد کرد که آیا شما مشمول این شرط هستید که ویزای شما را صادر می

واهد کرد )این در پایین ویزای شما اعالم خ "(e)212مشمول "را با درج کلمات  و آن

[ است که شامل این شرط INAامر معطوف به بخش قانون مهاجرت و تابعیت ]

 Bشود(. شرط سکونت در خارج، از تقاضای شما برای سایر انواع ویزا همچون ویزای می

کند. برای اطالعات ممانعت ایجاد نمی Jیا ویزای تبادلى  و )دانشجویی( F)توریستی( یا 

ارت امور خارجه در سایت وزبیشتر از وب

http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_1267.html#12 .دیدن کنید 

 ییدانشجو یزایو ای M-1 یزایو

ای هایی است که در دانشگاهی در آمریکا وارد تحصیالت یا آموزش غیرحرفهاین ویزا برای آن

سایت شوند. برای اطالعات بیشتر به وبمی

http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_1268.html  مراجعه نمایید. اگر همسر



  11 کایدر کشور آمر لیو تحص زندگی – متیعز یبرا یهفت، آمادگ مهیضم

 

خواهند  M-2ها واجد شرایط ویزای کنند، آنساله شما به همراه شما سفر می 19و فرزندان زیر 

 بود.

 (SEVPبرنامه دانشجو و دانشجوی تبادلی )

(، ICEواقع در اداره مهاجرت و گمرک ) (،SEVPبرنامه دانشجویان و بازدیدکنندگان تبادلی )

برنامه وزارت امنیت میهنی است که سیستم اطالعاتی ویزای دانشجویان و دانشجویان تبادلی 

(SEVISرا اداره می ).کند 

SEVIS هایی در ارتباط با دانشجویان خارجی و دانشجویان یک سیستم اینترنتی است که داده

کند. برای اطالعات بیشتر در اقامتشان در آمریکا نگهداری میتبادلی را قبل از ورود و طی مدت 

مراجعه  http://www.ice.gov/sevis/index.htm در ICE سایتوب، به SEVISمورد برنامه 

صادر  I-20های آمریکا قبل از اینکه بتوانند برای دانشجویان خارجی ها و کالجکنید. دانشگاه

یه را های تحصیالت عالی آمریکا این تأییدباشند. اکثر دانشگاه نمایند باید مورد تأیید قرار گرفته

خواهید به آن بروید خواهید اطمینان کسب کنید که دانشگاهی که میاند. اگر میدریافت کرده

های توانید فهرستی از دانشگاهبرای قبول دانشجویان خارجی مورد تأیید قرار گرفته است، می

 :سایتتأییدشده را در وب
http://www.ice.gov/sevis/schools/existing_schools/index.htm#map 

هایی که بر دانشجویان تبادلی تمرکز دارند باید قبل از اینکه بتوانند برای مشاهده نمایید. برنامه

صادر کنند، توسط دفتر امور تحصیلی و فرهنگی در وزارت امور  DS-2019دانشجویان تبادلی 

 سایتشده در وبکنندگان تعیینرار گرفته باشند. فهرست تضمینخارجه مورد تأیید ق

http://eca.state.gov/jexchanges/index.cfm .در دسترس است 

 تقاضای ویزای دانشجویی با دانشجوی تبادلی

ده از شبرای تقاضای ویزا در یک سفارت یا کنسولگری آمریکا باید قبالً توسط یک دانشگاه تأیید

شده از سوی وزارت امور خارجه، قبول تأیید J-1برنامه دانشجوی تبادلی  یا یک SEVPسوی 

که  (DS-2019یا  I-20را دریافت کرده باشید ) SEVISشده از سوی شده باشید و مدارک ارائه

زا . هنگام تقاضای ویاستنام دانشجویان خارجی ای صادر شده است که مجاز به ثبتتوسط برنامه

که این فرم را ارائه دهید. فقط زمانی که از نظر آموزشی در دانشگاه یا  شوداز شما خواسته می

کننده در برنامه تبادلی پذیرفته شده و مدارکی دال بر استطاعت پرداخت هزینه عنوان شرکتبه

کننده برنامه یا دانشگاه آمریکایی به شما فرم مناسب را از سوی برنامه را ارائه دادید، تضمین
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SEVIS واهد داد. دانشگاه یا برنامه به شما اطالعات مکملی در مورد تقاضای ویزای شما، ارائه خ

 ارسال خواهد کرد. SEVISشامل اطالعاتی در خصوص هزینه 

توانید تقاضای ویزا کنید حتی اگر در که تمامی مدارک را در دست داشته باشید، میاین به مجرد

افی چندین ماه دیگر شروع کنید. برای اینکه وقت ک تان را تانظر نداشته باشید که برنامه تحصیلی

 برای پردازش بگذارید بهتر است زودتر اقدام کنید.

 روند تقاضای ویزا

ستند. شده هاکثر روندها و شرایط تقاضای ویزای دانشجویی و بازدیدکنندگان تبادلی استاندارد

 سایتبرای اطالعات کامل در مورد روند تقاضای ویزا به وب

http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_1268.html  مراجعه نمایید. برای

سایت سفارت یا کنسولگری آمریکا مراجعه نمایید اطالعات خاص در مورد کشورتان، لطفاً به وب

 http://www.usembassy.govسایت تان به وب)برای یافتن سفارت یا کنسولگری در نزدیکی

سایت سفارت به آن پاسخ داده ال خاصی در مورد ویزا دارید که در وباگر سؤ(. مراجعه کنید

تان تماس در نزدیکی EducationUSAنشده است، لطفاً برای راهنمایی فردی با مرکز مشاوره 

 بگیرید.

 ریزی از قبل برای روند ویزا و نه فقط برای پذیرش تحصیلیبرنامه

ریکا تان در آمکه برای شروع برنامه تحصیلی ترین مواردی که اطمینان کسب کنیدیکی از مهم

 لکهبفقط برای قسمت برنامه تحصیلی آمریکا ریزی از قبل است، نهبرنامه ،موقع خواهید رسیدبه

ریزی عزیمت به آمریکا و برای روند ویزا. این بدان معنی است که شما مدت زیادی قبل از برنامه

از به تقاضا و دریافت مدارک الزم برای برآوردن نی I-901 SEVISهای مربوطه پرداخت هزینه

کننده برنامه خواهید از دانشگاهی در آمریکا یا ضمانت (DS-2019یا  I-20ویزا ) اخذشرایط 

 همچنین باید برای مصاحبه ویزا وقت مالقاتی تعیین کنید.، داشت

 نکات اصلی که باید به خاطر داشت -تقاضای ویزا 

 نهیهز دیشما با SEVIS دیکن پرداخت زایو یاقل سه روز قبل از ارسال تقاضارا حد 

 تیساوب در نهیهز نیا مورد در)اطالعات 

http://www.ice.gov/sevis/i901/index.htm )؛در دسترس است 
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 کی از روند نی)ا دییپردازش ویزا را پرداخت نما یتقاضا یهزینه غیر قابل استرداد برا 

 رد کایآمر سفارت تیسالذا از وب است متفاوت یگرید به یکنسولگر/ سفارتخانه

 وقت زایانجام مصاحبه و یو برا دیکن دنید ،شد خواهد انجام زایو مصاحبه که یکشور

 (؛دیکن نییتع یمالقات

 فرم  یمهاجرت ریغ یزایو یتقاضا( راDS-156تکم )دقت دنبال به را دستورات د،یکن لی

-DSو  DS-157 لیملزم به تکم دیشا M ای F ،J یزایو یبرا انیاز متقاض ی. برخدیکن

. دیتان استفاده کنها از اطالعات مندرج در گذرنامهفرم نیا لیتکم یباشند. برا زین 158

 ءامال نکهیشش ماه معتبر است و ا یاقل براحد تانگذرنامه که دیکن کسب نانیاطم

 یزایدر صدور و تواندیم ضتناق هرگونه. است کسانیصورت مدارک به ینامتان در تمام

 ؛کند جادیا ریشما تأخ

 را ازینمورد مدارک یتمام که دیکن کسب نانیاطم. دیو مرور کن یآورمدارک را جمع 

(، DS-2019 ای I-20) زایو اخذکه شامل مدارک مربوط به  دیاکرده هیته مصاحبه یبرا

و ویزا و  SEVIS یهانهیدال بر پرداخت هز یمدارک ،یمال تیمدارک مربوط به حما

 شده است.لیتکم یزایو یفرم تقاضا کی

 ؟کرد زایو یتقاضا دیدر کجا با

ها واقع شده است آن یدائم اقامت محل در که کایآمر یکنسولگر ای سفارت در انیاکثر دانشجو

 کایمرآ یهایها و کنسولگراز نقاط، سفارتخانه یاریدر بس نکهیباوجوداخواهند کرد.  زایو یتقاضا

 در کشور زایرا قبول کنند، معموالً انجام مراحل و گرید یممکن است متقاضیان ویزا از کشورها

 روند اتیجزئ د،یتر است. اگر در کشور محل اقامت دائم خود سکونت ندارمحل اقامت دائم ساده

 .دیکن چک سکونتتان یکنون محل در کایآمر سفارتخانه تیسادر وبرا  زایو یتقاضا
 ؟کرد زایو یتقاضا دیبا یدر چه زمان

 یها. فصلدیکن زایو یتقاضا ،شوید کایآمر عازم دیدار نظر در که یخیتار از قبل یادیمدت ز

 اوقات توانندی)ژوئن تا اوت( م یتابستان یها/ روز سال نو( و ماه سمسیهمچون )کر التیتعط

 .باشند کایآمر یهایکنسولگر و هاسفارتخانه در یشلوغ اریبس

 یبادلت یدانشجو و ییدانشجو یزایو یتقاضا پردازش یبرا کایآمر یهایها و کنسولگرسفارتخانه

 کایرآم یزایو یکه ممکن است هرچه زودتر برا ییاما عاقالنه است که تا آنجا کنندیم اقدام عیسر

 ار روند نیا انیدانشجو از یبعض یبرا اوقات یگاه تواندیم ادیز یتیامن غربال. دیکن تقاضا
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ت در صور نیامر همچن نی. ادیکن زایو یمدارکتان تقاضا افتیلذا به محض در دینما تریطوالن

 یبیرتق یهاو زمان طیو شرا زایو یروند تقاضا ی. براگذاردیم یمجدد وقت کاف یتقاضا یلزوم برا

 تانیکنسولگر ای سفارتخانه تیساوب به دیینما زایو یتقاضا دیخواهیم که بار هر پردازش،

زیر نیز  تیسا در خارجه امور وزارت تیساوب در انتظار یبیتقر یهازمانمدت. دیکن مراجعه

 دسترس است:
http://travel.state.gov/visa/temp/wait/wait_4638.html 

 داشت خاطر به دیبا ییدانشجو یزایو یکه هنگام تقاضا ینکات مهم

اقل دو ماه قبل از حد را روند نیا زا،یو با ارتباط در مثبت میتصم افتیدر شانس شیافزا یبرا

کسب  نانیو اطم دیکن هیته تانمصاحبه یبرا را الزم مدارک یتمام د؛یکن شروع متتانیعز خیتار

 د،یکرد افتی( را درDS-2019یا  I-20) تیصالح نامهیگواه یوقت. دیآماده هست یخوبکه به دیکن

 تمطابق است شده درج تانگذرنامه در که آنچه با کامالً نامتان امالء که دیکن کسب نانیاطم

مسئول در کالج مدارک را  کیهستند و  حیو برنامه صح یمال ،یو اطالعات شخص باشد داشته

 امضاء کرده است.

 دییمورد تأ برنامه ای دانشگاه یسو از شما که شود قانع دیبا یکنسول مأمور زا،یصدور و یبرا

SEVIS پوشش یبرا نکهیو ا دیاکرده افتیدر رشیپذ ،دیکن لیتحص دیخواهیکه در آنجا م 

 خوب یبه اندازه کاف نیو همچن دیبرخوردار هست یاز وجوه کاف یبرنامه تبادل ایتحصیالت 

که  دیاشدر نظر داشته ب نکهی)مگر ا دیبرنامه را دنبال کن دیکه بتوان دیکنیصحبت م یسیانگل

ر نظر داشته د التیتحص لیپس از تکم نکهیو ا دیشرکت کن یسیفقط در برنامه آموزش زبان انگل

 (.دیبه وطن خود بازگرد دیباش

شما نگاه کند از شما در مورد انتخاب  یلیتحص یهاممکن است بر سوابق و برنامه یمأمور کنسول

 ،یلیحصت ریزنمراتبهتر باشد که  تانیلینشان دادن تعهد تحص یبراشاید خاصتان سؤال کند. 

. دیرا به همراه داشته باش یسیو نمرات آزمون زبان انگل ACT/SAT ایو  یسراسر امتحانات جینتا

 تانیتجربه تبادل ای التیتحص یممکن است در مورد نحوه پرداخت برا نیهمچن یمأمور کنسول

برنامه شما نشان خواهد داد که چگونه مخارج  ایبه دانشگاه  DS-2019 ای I-20سؤال کند. فرم 

 ای خانواده یمال تیدال بر وضع یمدارک کاف دیبتوان دیبا نیکرد اما همچن دیخود را تقبل خواه

 .دیفراهم کن را هاآن درآمد زانیم و منابع ژهیوتان، بهکنندهضمانت
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 از گونهچ اقامتتان مدت یط که دیده نشان دیبتوان نیهمچن دیبا د،یدار یوابستگان ایاگر همسر 

-ییآنجااز آخر، در(. نکنند سفر کایها به همراه شما به آمراگر آن ی)حت کرد دیخواه تیها حماآن

 را یادلتب ای ییدانشجو برنامه یبرا انیمتقاض یتمام که شودیخواسته م یکنسول مأمورانکه از 

 را یکنسول مأمور بتوانند نکهیکنند، مگر ا یکه قصد مهاجرت کردن دارند تلق یعنوان افرادبه

به وطن  بازگشت یرا که برا یلیدال دیتا نشان ده دیلذا آماده باش ستیگونه ننیا که کنند قانع

 .هستند تریقو کایمربوط به ماندن در آمر لیدالاز  د،یدهیارائه م

 زایرد و

 دیارائه دهد. شما حق دار یکتب حاتیبه شما توض دیبا یمأمور کنسول ،شما رد شود یاگر تقاضا

 یوبخکه به دیکسب کن نانیاطم د،یاما اگر مجدداً تقاضا کرد دیمرتبه دوم تقاضا ده یکه برا

 یکاف دالیل انگریکه نما ندیرا بب یدیمدارک جد خواهدیم یمأمور کنسول د؛یآماده شده باش

 باشد. یدر جلسه قبل رشیفائق آمدن بر عدم پذ یبرا

 انجام داد زایو یبرا دینبا چند مورد که

 ودیبازد ای یستیتور یزایو با که دینکن یسع( یزایکننده Bوارد آمر )و سپس  دیشو کای

 انجام را کار نیا اگر. دیکن لی( تبدF-1) ییدانشجو یزایخود را به و یزایو تیوضع

که ممکن  یهنیم تیتوسط وزارت امن راتییتغ نیا دییممکن است تا زمان تأ ،دیده

ها ممانعت ایجاد موقع شما در سر کالسطول بکشد، از حضور به شتریب ایروز  16است 

 ؛شود

 از تیها در برنامه معافآن متبوع یکشورها اگر حتى تبادلی انیدانشجو و انیدانشجو 

و  زایسفر بدون و یخواهند داشت. برا زایو اخذبه  ازین کنند،ی( شرکت مVWP) ویزا

خی بر دیباشد و با التینه انجام تحص و داریعنوان دبه دی، سفر شما باVWP یبر مبنا

از شرایط دیگر را نیز برآورده نمایید. اگر سعی کنید که تحت برنامه معافیت از ویزا وارد 

ا شرکت در برنامه تبادلی را دارید، از یقصد انجام تحصیالت  باوجوداینکهمریکا شوید، آ

شود که آمریکا را ترک کرده و تقاضای ویزا کنید. افرادی که تحت شما خواسته می

یزای به وتغییر جمله ازشوند، اجازه تغییر وضعیت برنامه معافیت از ویزا وارد آمریکا می

 ؛دانشجویی را ندارند
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 یواهگ دیبا زایو یهنگام تقاضا د،یادهش رفتهیدانشگاه پذ ایکالج  کیاز  شیاگر در ب 

 دی. سپس بادیارائه ده ،دیکه مدنظر دار یرا از دانشگاه DS-2019 ای I-20 تیصالح

 اکی. وارد شدن به آمردینشان ده کایرا هنگام ورود به فرودگاه آمر تیصالح یهمان گواه

 رراتمق از یتخط یمعنا به یگرینام در دانشگاه ددانشگاه اما ثبت کی یبر اساس گواه

 .شود یتلق زایو جعل است ممکن و است مهاجرت

 کایآمر به ورود و زایاطالعات مکمل در مورد و

 کایآمر یکنسولگر ایسفارت  نکهیاول ا :شود واقع دیمف تواندیم گریاز دو اطالعات مکمل د یآگاه

صادر کند لذا اگر کالج  زایو کایشروع برنامه در آمر خیروز قبل از تار 916 تواندیدر محل شما نم

درج کرده است  DS-2019 ای I-20فرم  یرو دیاشده رفتهیدر آن پذ کایکه در آمر یدانشگاه ای

ماه مه مقدور نخواهد بود )به خاطر  9قبل از  زایسپتامبر آغاز خواهد شد، صدور و 9که برنامه از 

 I-20در  شدهدرجشروع  خیتار روز قبل از 916از  شیخود را ب یفرم تقاضا دیکه با دیداشته باش

ود به جهت ور ییزایاگر و یحت نکهیدوم ا ،(دیگذاشته باش یپردازش وقت کاف یتا برا دیارائه ده

 شید، بیشویبار وارد م نیاول یکه برا دیهست ییشما صادر شده است، اگر دانشجو یبرا کایآمر

 زا استفاده با. داشت دینخواه را کشور به ورود اجازه شود آغاز شما برنامه نکهیا از قبل روز 36 از

 اجازه شما به رترید ای اوت 9 تا شود، شروع سپتامبر 9 خیتار در یلیتحص برنامه اگر قبلى، مثال

 نگامه انیدانشجو به مربوط فقط امر نیا که دیباش داشته توجه. شد نخواهد داده کایآمر به ورود

 ،نندکیم اخذ زایو کایآمر در لیتحص ادامه یبرا که یانیدانشجو. است کایآمر به ورودشان نیاول

 مجدداً وارد کشور شوند. توانندیو در هر زمان م ستندیشرط ن نیمشمول ا

 مرور

 و دیشد آماده نکهیا مجرد به - دیکن یزیرهرچه زودتر قرار مالقات مصاحبه را برنامه 

 ؛سفرتان خیتار از زودتر یلیخ

 ؛دیکن لیدقت تکمبه دستورات از یرویو با پ یدرستبه را زایو یفرم تقاضا 

 دیکنیم ارائه را الزم مدارک یتمام که دیکن کسب نانیهنگام تقاضا اطم: 

 ای( که توسط کالج DS-2019 ای I-20) SEVIS یاز سو شدههیتهمدرک  -

 شده صادر خارجه امور وزارت یسو از شدهنییتع ضامن سازمان ای کایآمر دانشگاه

 است
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 DS-156فرم  ،یمهاجرت ریغ یزایو یشده تقاضالیفرم تکم -

)در صورت مرتبط  DS-157فرم  ،یمکمل غیر مهاجرت یشده تقاضالیفرم تکم -

 بودن(

 یزایو یمتقاض یبرا ی: اطالعات تماس و سابقه کارDS-158شده لیفرم تکم -

 (باشد ربطیذ کهدرصورتی) یمهاجرت ریغ

 مانند است شده درج یکنسولگر ایسفارت  یکه در راهنما یهرگونه اقالم اضاف -

 زایو و SEVIS یهانهیمدارک اثبات پرداخت هز

 یسیانگل زبان یهامهارت کشورتان، به یوابستگ به مربوط سؤاالت به تا دیآماده باش، 

 و یمال استطاعت د،یاشده رفتهیپذ آن در کایآمر در که یابرنامه ،یلیتحص سابقه

 .دیده پاسخ وابستگانتان

 دیمف یهاتیساوب

 ایدن سرتاسر در کایآمر یهارتخانهااز سف یفهرست
http://www.usembassy.gov 

 یتبادل انیدانشجو و انیدانشجو تیساوب
http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_1270.html 

 مصاحبه یقرارها یزمان انتظار برا
http://travel.state.gov/visa/temp/wait/wait_4638.html 

 یمهاجرت ریغ یزایو یتقاضا برا یهافرم
http://travel.state.gov/visa/forms/forms_1342.html 

 یهنیم تیوزارت امن
SEVIS Fee Processing - https://www.fmjfee.com/i901fee 

 سفر و ورود به آمریکا -4فصل 

های هواپیمایی و مهاجرت اطالعات کسب کنید تا در صورت وقوع موارد در مورد سیاست"

است.  رمجازیغها، گذرنامه، آنچه که برای حمل مجاز و نشوید. چمدان پاچهدستغیرمنتظره 

 "دانستن از قبل همیشه بهتر است.
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 دانشجوی علوم کامپیوتر از برزیل 

 ریزی سفربرنامه

د رسید. اگر از کالج یا دانشگاهتان در آمریکا یبا هواپیما به آمریکا خواه به احتمال خیلی زیاد

اطالعات سفر دریافت نکردید، برای کسب اطالعات در مورد بهترین روش رسیدن به مقصد 

تواند به شما بگوید که کدام هواپیما تان با مشاور دانشجویان خارجی تماس بگیرید. او مینهایی

تفاده از تقال هواپیما با اسرسد و اگر برای رسیدن به دانشگاه نیاز به اناه میفرودگ نیترکینزدبه 

های آمریکا دورتر از مراکز شهر ها و دانشگاهنقلیه متناوب خواهید داشت. بسیاری از کالج یلوسا

ریزی مسیر سفر بسیار های محلی برای برنامهاند لذا راهنمایییا در شهرهای کوچک واقع شده

اقع خواهند شد. همچنین حائز اهمیت است که در مورد بهترین روز و زمان رسیدن مفید و

اطالعات کسب کنید. در مورد روز و زمان ورودتان به مشاور دانشجویان خارجی اطالع دهید زیرا 

 ها برای استقبال شما در فرودگاه ترتیباتی خواهند داد.برخی از آن

 چه زمان باید سفر کرد

تیبات سفر به آمریکا، در مورد زمانی که باید به دانشگاه وارد شوید اطالعات کسب قبل از دادن تر

کنید. اگر این اطالعات را از دانشگاه دریافت نکردید در مورد آن از مشاور دانشجویان خارجی 

 ریزی سفرتان درج شده است:سؤال کنید. در ذیل چندین توصیه برای برنامه

  موقع در دانشگاه برنامه برای دانشجویان خارجی، بهبرای شرکت در جلسه آشناسازی

 ؛حضور پیدا کنید

  اگر قبل از اینکه مسکن دانشگاهی شما در دسترس باشد، به آنجا برسید، باید محلی را

 ؛برای سکونت در نظر بگیرید

  در ساعات اداری، روزهای دوشنبه تا جمعه وارد دانشگاه شوید و نه هنگام شب یا روز

 9؛نبه، مگر اینکه دانشگاه شما توصیه دیگری به شما کرده باشدشنبه یا یکش

  کنید، اطمینان کسب کنید که تقویم تحصیلی برای رزرو می وبرگشترفت بلیتاگر

 ؛پایان نیمسال چه زمانی است دیدانیماید و دانشگاه را مطالعه کرده

 یزایکه در و یشروع خیروز قبل از تار 36 کایمقررات مهاجرت آمر F-1  یاJ-1 و یا 

 ؛دهندیشما درج شده است اجازه ورود نم DS-2019 ای I-20مدارک مهاجرت 

 دیکن رزرو را مایهواپ بلیت کایآمر یزایو صدور از قبل شودینم هیتوص. 
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 ترتیب سفر دادن

 دفتر اب نترنتیا ای نامه تلفن، قیطر از ماًیمستق دیتوانیم د،یکن رزرو را خود یجا دیخواهیاگر م

 ریاس مورد در توانندیم نیهمچن ییمایهواپ ندگانینما اکثر. دیریبگ تماس مربوطه یمایهواپ

فرودگاه و گمرک و  یمجاز، روندها یهامانند تعداد چمدان دهند ارائه یزنیرا شما به سفر موارد

سفر وجود دارد که به  یبرا یمتعدد یهاتیساو بهداشت. وب ونیناسیواکس یالزم برا طیشرا

 یهافصل مورد در دیبا شما. دهدیم ارائه سفر کردن آماده هنگام را هامتیق سهیشما امکان مقا

 توانیتر مرا سخت هاتیبلتر است و گران مایهواپ نرخ کههنگامی الت،یتعط هنگام و یستیتور

 یهاماه ،(لیآور ایپاک )در ماه مارس  دیشامل ع هانی. ادیداشته باش یآگاه ،دست آورده ب

در نوامبر،  لیتعط یو سال نو و روزها سمسیکر ،یشکرگزار دیاز ژوئن تا اوت و ع یتابستان

 تیسااز وب کا،یآمر التیدر مورد تعط شتریاطالعات ب یدسامبر و ژانویه هستند. برا

http://usinfo.org/enus/life/symbceleb/holidays.html دیکن دنید. 

 از ونیرزرواس انجام. دیینما یداریخر نیآنالصورت بهرا  هاتیبلسفر خود را آماده کرده و  ریمس

که به  یآژانس مسافرت کیشما از تجربه  رایداشته باشد ز یشتریب سکیر است ممکن قیطر نیا

رد، ک عمل دیکه چگونه با دیحال، اگر بداننیاما درع دیستیبرخوردار ن دهد،یشما خدمات ارائه م

 ،سفر وزر رییتغ صورت در که دی. به خاطر داشته باششود ییجوصرفه شما پول و وقت در تواندیم

 .دیپرداخت کن دیبا یاضاف یمبلغ

 یمسافرت یهاآژانس

-سژانآ. باشد سفر کردن آماده روش نیترساده و نیثرترؤم دیشا یمسافرت آژانس کیاستفاده از 

 هسیرا مقا هامتیق دهند،یارائه م یزنیرا رهایو مس هاتیبل نهیهز مورد در شما به یمسافرت یها

داشته  ییغذا یهاتیمحدود کهدرصورتی. دهندیم رییکرده یا تغ دییرا تأ ونیکرده و رزرواس

 سفارش مایسفر شما در هواپ یبرا یمخصوص یغذا تواندیم نیهمچن یآژانس مسافرت د،یباش

 نممک یمسافرت یهاآژانس دارند، یدسترس یفیتخف با ژهیو یهانرخها به که آنییآنجادهد. از

 هاییمایهواپ از کیکدام نکهیا مورد در نیها همچنکنند. آن ییجوصرفه پول در شما یبرا است

 یهاجمله نرخاز دهند،یارائه م ییدانشجو ژهیو یهابسته ای ییدانشجو یفیتخف یهانرخ

 .دارند یآگاه را کایآمر یداخل یپروازها یهانرخ و یالمللنیب وبرگشترفت



11   برنامهB و مهاجرت 

 

 دربست هیکرا یهاسفر و سازمان یهاکلوپ

 متیقارزان یپروازها ریسا و دربست هیکرا یها در کشورتان ممکن است پروازهااز سازمان یبرخ

 یهاو روزنامه یها در مطبوعات محلسازمان نیا اوقات یگاه. دهند ارائه کایآمر مقصد به

ار سر و ک هاآن با که یگرید افراد طریق از معموالً انیما دانشجوا کنندیچاپ م یآگه ییدانشجو

 ایهای سفر و پروازهای کرایهشوند. استفاده از برخی از کلوپها مطلع میاند، در مورد آنداشته

مستلزم پرداخت هزینه عضویت است. قبل از پرداخت وجهی برای رزرواسیون اعتبار آن سازمان 

ها، د، در مورد معتبر بودن هزینهیگیرچک کنید. وقتی برای دریافت اطالعات تماس می را

آن هواپیما نتواند تعداد کافی گاهی اوقات های عزیمت و انتقال پروازها سؤال کنید. اگر تاریخ

 شوند.می موکولبه بعد ای لغو شده یا صندلی بفروشد، پروازهای کرایه

 های ضامنانترتیب دادن سفر توسط سازم

اگر شما تحت ضمانت دولت کشورتان هستید، یک مأمور دولتی ممکن است برای شما ترتیب 

صورت توسط ضامن خود از آن مطلع خواهید شد. اگر به غیر از ضامن  سفرتان را بدهد. در این

 در کشورتان ضامن دیگری داشته باشید، برای در میان گذاشتن اطالعات سفرتان به دانشگاه یا

کالج به آن ضامن نامه بنویسید و درخواست رایزنی کنید. از سازمان مربوطه بخواهید که ترتیبی 

است وارد شوید و فقط شهر محل ورودتان را مدنظر تر نزدیکبه دانشگاه  دهد که به شهری که

ضامن شما قادر نباشد ترتیب سفر شما را بعد از شهر اصلی محل  کهدرصورتینداشته باشد. 

 ورودتان بدهد، حتماً قبل از عزیمت از کشورتان ترتیبی برای مابقی سفر بدهید.

 شوند، ممکن است هرگاه امکاندانشجویانی که از سوی دولت آمریکا ضمانت می :توجه-

 .شوندپذیر باشد مجبور به سفر با هواپیمای آمریکایی 

 هابستن چمدان

بندی مواردی را باید مدنظر داشته باشید. مجاز به حمل چه میزان بار هستید؟ آیا قبل از بسته

خاطر داشته ه را به همراه خود وارد آمریکا خواهید کرد یا جداگانه ارسال خواهید کرد؟ ب آن

و وقتی به باشید که هنگام رسیدن شاید مجبور باشید که همه اقالم را خودتان حمل کنید 

 دانشگاه رسیدید تجسم بهتری از اقالم موردنیاز خواهید داشت.
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 مقدار بار مجاز در هواپیما

ها و اندازه و توانید با خود در هواپیما حمل کنید محدود است. تعداد چمدانمیکه مقدار باری 

مجدداً چک های مجاز را تعداد چمدان بلیتها مشمول این محدودیت است. هنگام خرید وزن آن

کنید اما به خاطر داشته باشید که قوانین ممکن است تغییر کند. اکثر مسافرین اکونومی کالس 

 عالوه یک ساک دستی یاکنند دو تکه چمدان بهالمللی به آمریکا سفر میکه با پروازهای بین

خود حمل توانند با توان وارد هواپیما کرد و زیر صندلی جای داد، میکه می را چمدان دستی

عالوه یک ساک دستی مجاز است. نمایند. در پروازهای داخلی آمریکا معموالً حمل یک چمدان به

ای باشد که توسط هواپیمایی تعیین شده های وزن و اندازههر چمدان باید مطابق با محدودیت

ا ضافی رشود که هزینه بار ااست. اگر وزن چمدان شما بیشتر از آن حد باشد، از شما خواسته می

 پرداخت نمایید.

 اقالمی که باید داشته باشید

ود با خرا آنچه که باید به همراه خود بیاورید درواقع به انتخاب شخصی شما بستگی دارد. هرچه 

بنابراین چمدانتان را سبک و کوچک در نظر بگیرید. اگر نیاز  ؛خودتان باید حمل کنید ،آوریدمی

ویان خارجی بنویسید یا با دانشجوی دیگری که اخیراً به آمریکا به رایزنی دارید، به مشاور دانشج

 سفر کرده است تماس بگیرید.

بندی کنید و برای حصول اطمینان از اینکه همه اقالم موردنیاز را دارید، زودتر شروع به بسته

اگر خارج کنید.  ،اندکه از محدودیت وزن و اندازه تجاوز کرده راتوانید مواردی می گونه نیبد

های یمتتوان به قزیرا اکثر اقالم را می نگران نباشید ،توانید با خود حمل کنیدتمامی اقالم را نمی

 مختلفی در آمریکا یافت.

 اقالمی را که باید داشته باشید:

 ای را به زبان خود در نامهزیرا ممکن است نتوانید چنین واژه ،نامه دوزبانه خوبیک واژه

مامی مدارک مهم هویت. این مدارک را در ساک دستی خود حمل ت .آمریکا پیدا کنید

، 1دهید نگذارید )به فصل هایی که به قسمت بار تحویل میها را در ساککنید. آن

 ؛، فهرست مدارک مهم مراجعه نمایید("مدارکی که باید همراه داشته باشید"

 هایی از خانواده، خانه و کشورتان؛عکس 

 های ند آلت موسیقی، نوارهایی از موسیقی سنتی یا مدرن، کتاباقالمی از فرهنگتان مان

، هدایای کوچک برای نشان دادن استعدادها و یدستعیصنادار، اقالم هنری و عکس
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رسومتان به مردم آمریکا. همچنین شاید بهتر باشد که یک لباس سنتی و لوازم فرعی 

 کشورتان را با خود بیاورید؛

 جع عنوان مرتوانند بهکنید میهایی که شاید فکر مییا ژورنال های راهنماها، کتابکتاب

افت مریکا یآها را در توان آنتان مفید واقع شوند و اینکه مطمئناً نمیدر رشته تحصیلی

 ارسال نماید(؛ برای شما ها را با پست)شاید بهتر باشد پس از رسیدن کسی آن

 در آمریکا )اگر دوربین عکاسی ندارید  برداری برای عکاسی از تجربیاتتاندوربین عکس

 راحتی یکی را در آمریکا خریداری کنید(؛توانید بهمی

  در صورت نیاز به پول آمریکا قبل از اینکه به یک مرکز مبادله ارز برسید، داشتن حداقل

 دالر اسکناس کوچک. 166تا  966

 :دیاوریب خود همراه به دیآنچه نبا

مقررات گمرک آمریکا به مسافرین اجازه حمل مواد مخدر، اسلحه، مواد غذایی و اقالمی برای 

توان از محل ها را میدهد. اطالعات بیشتر در خصوص این محدودیتفروش مجدد در آمریکا نمی

 سایت گمرک و محافظت از مرزهای آمریکا درویزا و در وب اخذ

http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/clearing/restricted/ .یافت 

درج شده است اما حتماً با هواپیمایی  ،در ذیل یک فهرست نمونه از اقالمی که باید در خانه گذاشت

 :و مقررات گمرکی نیز چک کنید

 توان در آمریکا خریداری کرد مانند کتابچه، قلم، کاغذ، لوازم راحتی میهاقالمی را که ب

 الم جای زیادی در چمدان شما خواهند گرفت؛توالت، حوله و مالفه. این اق

 در خصوص وارد کردن مواد  یارانهیگسختهای غذا، دانه یا گیاه. آمریکا محدودیت

 مواد کشاورزی به این کشور دارد؛ و شوندهغذایی و اقالم فاسد

 ا همریکا یافت. برخی از دانشگاهآهای سادگی در کتابخانهتوان بههایی را که میکتاب

را چک کنید. شما  توانید از قبل آنکاتالوگی از کتابخانه در اینترنت دارند لذا می

ا تماس هتوانید با کارمندان کتابخانه دانشگاه برای تعیین موجودیت کتابهمچنین می

 ها سفارش دهید؛را از یک کتابخانه دیگر از طریق وام بین کتابخانه هاآنبگیرید یا 

 حیوانات؛ 

 ها، دارو و عینکنسخه"، 1د )به فصل یکه نسخه کتبی از پزشک داشته باشدارو مگر این" 

 مراجعه نمایید(؛
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 های خانوادگی یا اقالم ظریف زیرا ممکن است قیمت، اقالم با ارزش، ترکهجواهرات گران

 به سرقت رفته یا صدمه ببینند؛

 وند؛عنوان سالح تلقی شاسلحه گرم، چاقو، سالح یا اقالمی که ممکن است به 

 مواد مخدر؛ 

 سال باشید؛ 19های الکلی بدون عوارض گمرکی، اگر کمتر از نوشابه 

  هرگونه پوشاک، محصول مصنوعی یا دارویی که از حیوانات در معرض خطر درست شده

 باشد؛

 برقی در آمریکا در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر، با سیستم  وسایلبرقی ) وسایل

ها را در آمریکا خریداری نمایید، مخصوصاً اگر هتر است که آنکنند. بمتفاوتی کار می

خاطر  هدر نظر دارید در خوابگاه دانشگاه زندگی کنید زیرا برخی از اقالم مجاز نیستند. ب

دی در ویهای ویدئویی شامل تلویزیون، دستگاه ویدئو و دیداشته باشید که سیستم

هایی را که از کنند و آناستفاده میهای مختلفی های مختلف دنیا از سیستمقسمت

 های آمریکا مطابقت نخواهند داشت(.آورید احتماالً با رسانهکشورتان می

 هامحافظت از چمدان

تان در امریکا و شماره تلفن )شاید شماره روی هر چمدان برچسب واضحی را با درج نام، نشانی

های خواهید رفت( قرار دهید. برچسبدفتر دانشجویان خارجی دانشگاه یا کالجی که به آنجا 

های کنیم که از برچسبتوان از هواپیمایی تهیه کرد اما ما توصیه میرا می بارمصرفکیشناسایی 

تری استفاده نمایید. همچنین برای امنیت بیشتر، شاید بهتر باشد برچسبی را در داخل محکم

، 1ها )به فصل مه یا سرقت چمدانچمدانتان نیز بچسبانید. برای محافظت از مفقود شدن، صد

مراجعه نمایید( خرید بیمه سفر را مدنظر داشته باشید. چنانچه  "هاو چمدان بار سفربیمه "

اید گم شده یا به مقصد اشتباهی ارسال شود، برای مصرف چمدانی که به قسمت بار تحویل داده

 تان داشته باشید.چند روز، لباس و اقالم شخصی در ساک دستی

 های خود را بدون مراقبت نگذارید. باید همیشه در ارتباط با وقت چمدانهیچ وجه:ت

 احتمال دزدی هشیار باشید.
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 ارسال اقالم اضافی

کنید پرداخت کنید اما ممکن است گاهی مجبور باشید برای بار اضافی که به هواپیما حمل می

دهند تا اقالم اضافی را توسط پست می که هزینه آن زیاد است، دانشجویان زیادی ترجیحآنجاییاز

یا باربری خصوصی )زمینی، هوایی، آبی( ارسال کنند یا صبر کنند که به محل برسند و سپس از 

 وسایلنظر از اینکه چگونه ها را ارسال نمایند. صرفناعضاء خانواده بخواهند تا اقالم موردنیاز آ

تان را در آمریکا وضوح نام و نشانیها بهیا بسته هاخود را ارسال خواهید کرد، روی تمامی چمدان

بنویسید. مستقیماً روی جعبه یا روی برچسب آدرس بنویسید سپس یک نوارچسب شفاف را 

ا هها را قبل از عزیمت ارسال کنید یا بدانید که کسی آنبسته کهدرصورتیروی نوشته قرار دهید. 

ها ا هنگام ورود به گمرک آمریکا اعالم کنید. وقتی بستهها رزودی ارسال خواهد کرد، حتماً آنهرا ب

ا عوارض گمرکی برا در آمریکا تحویل گرفتید، ممکن است مجبور به پرداخت مالیات واردات 

ا دهید، در ارتباط بها را میترتیب ارسال آن ونقلحملبا پستخانه یا شرکت  کههنگامیباشید. 

 این مورد سؤال کنید.

 ورود به آمریکا 

 وقت صحیح در آمریکا

)قبل از ظهر(  ".a.m"شب تا ظهر مهین از ساعت 91. کندیم یرویپ ساعته 91 ستمیس از کایآمر

: مثالعنوانبه. شودیم دهینام( روز می)بعد از ن ”.p.m“شب مهیساعت از ظهر تا ن 91نام دارد. 

 ییعن 9666شب؛ و  96ساعت  یعنی 1166ساعت  ایاست  بعدازظهر 1ساعت  یبه معنا 9666

خاطر  ه. بدیکن میتنظ کایآمر حیساعت خود را به وقت صح مایصبح. قبل از ترک هواپ 96ساعت 

 یگرید به پرواز دیلذا اگر با دارد استاندارد یساعت ییایجغراف منطقه نه کایآمر که دیداشته باش

 .دی، ممکن است مجبور به تغییر مجدد ساعت خود باشدیشومنتقل 

 کایاداره مهاجرت آمر

 I-94جمله فرم ازمهاجرت و گمرک  یهاکه فرم شودیاز شما خواسته م کایهنگام پرواز به آمر

 DS-2019 ای I-20از فرم  I-94فرم  لیتکم ی. برادیکن لیتکمرا )مخصوص ورود و خروج( 

 ییاست که از روش اروپا یتنها فرم دولت I-94که فرم  دی)لطفاً توجه داشته باش دیاستفاده کن

 .سال(/ ماه روز،: کندیاستفاده م یگذارخیتار
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شده و گذرنامه لیتکم فرم د،یشویم مهاجرت قسمت وارد و دیکنیم ترک را مایهواپ کههنگامی

را به  را مهر زده و آن I-94داد. مأمور مهاجرت فرم  دیرا ارائه خواه DS-2019 ای I-20و 

به شما پس خواهد داد.  DS-2019 ای I-20را به همراه فرم  خواهد کرد و آنتان منگنه گذرنامه

 ییزایو یبندرده آن در. دیتان نگهدارصورت امن در گذرنامهکارت را به نیمدت اقامتتان ا یط

درج شده  دیکه مجاز به اقامت هست یزمانعالوه مدتبه است، شده داده شما به ورود هنگام که

درج خواهد شد  ”D/S“عنوان انقضاء به خیهستند، تار Jیا  F تیکه در وضع یافراد یاست. برا

 رودیم انتظار که را یخی، تارM-1 انیدانشجو I-94زمان اقامت است. در فرم مدت یکه به معنا

( درج خواهد شد. قبل از اینکه از قسمت سال کی حداکثرروز ) 36عالوه به دیکن لیتکم را برنامه

شما  I-94مهاجرت خارج شوید، چک کنید و اطمینان کسب کنید که وضعیت صحیح در فرم 

 (.J-1و  F-1برای دانشجویان  ”D/S“درج شده باشد )

جام ان ای تیهو دییتأ یبرا انگشت اثر ایارائه اطالعات مکمل، گرفتن عکس  یممکن است برا

 تاس ممکن نیهمچن. شوند داده ارجاع یگرید قسمت به انیاز دانشجو یکوتاه، بعض یامصاحبه

داده شود. اگر از شما خواسته شود که کنترل  یها وقت مالقاتآن به شانیهابرنامه دییتأ یبرا

او  .استفاده خواهد کرد SEVISاز  تتانیوضع دییتأ یبرا یمأمور گمرک د،یرا انجام ده یدوم

 I-94. فرم ردیدانشگاه تماس بگ ایبا کالج  دیدهیکه ارائه م یاطالعات دییتأ یممکن است برا

 مدت چه تا و دیاشده کایوارد آمر یصورت قانونکه شما به دهدینشان م رایمهم است ز اریبس

 رایز باشد صحیح آن در مندرج اطالعات که است تیاهم حائز اریبس. دیدار آنجا در اقامت حق

ورود و خروج را نشان خواهد  خیکه اطالعات مربوط به تار شودیم کایآمر یدولت وتریوارد کامپ

 داد.

 .باشد کسانیدرج شده است  SEVISبا آنچه که در  I-94که اطالعات فرم  دیکسب کن نانیاطم

ما را دشوار ش تیوضع دییشود و تأ یوتریکامپ ستمیموجب اشتباه در س تواندیم یتفاوت هرگونه

 محافظت و گمرک تیسادر وب توانرا می I-94فرم  لیمربوط به نحوه تکم یهاییسازد. راهنما

-http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/i مرز از

94_instructions/filling_out_i94.xml .مشاهده کرد 

نمونه را  دیبه همراه دستورات درج شده است. ممکن است بخواه I-94از فرم  یانمونه لیدر ذ

 نید.استفاده ک کایبه آمر دنیقبل از رس یپر کردن فرم اصل یو از آن برا دیبل از سفر پر کنق

ا ندارند ام زایو اخذبه  یلزوم ،التیتحص انجام جهت کایورود به آمر یکانادا برا داننشهرو توجه:

( DS-2019 ای I-20را ) SEVISمدرک  دیبا یتبادل انیو دانشجو یخارج انیدانشجو ریمانند سا



12   برنامهB و مهاجرت 

 
الوه عصادر شده است، به یدپارتمان سازمان ضامن دولت ای کایآمر در یدانشگاه ایکه توسط کالج 

ارائه دهند.  یلیبرنامه تحص یهانهیپرداخت هز ییو توانا SEVIS نهیمدارک اثبات پرداخت هز

مدارک الزم جهت ورود به  یاز داشتن تمام نانیکسب اطم یبرا د،یاگر شهروند کانادا هست

 به ورود مجرد به. دیکن دنی( دCBP، گمرک و محافظت از مرز )DHS تیسالطفاً از وب کا،یآمر

 منتصب مأمور با خود یزایو و مهاجرت تیوضع مورد در را خود سؤاالت یتمام دیبا کا،یآمر

 د،یدار یالؤس کایآمر در اقامتتان مورد در اگر. دیکن مطرح یخارج انیدانشجو مشاور ای دانشگاه

 تیاسوب به کا،یآمر به متیعز از قبل. است یمهم منبع شما دانشگاه در یخارج انیدانشجو دفتر

اطالعات مربوط به  ای تیساوب در که دیدار یالؤس اگر ای دیکن مراجعه یخارج انیدانشجو دفتر

به شما ارسال شده بود، به آن پاسخ داده نشده است، به  DS-2019یا  I-20ورود که به همراه 

 .دییدفتر مراجعه نما نیپس از ورود، شخصاً به ا ی. اندکدیارسال کن لیمیآنجا ا یمأمور ادار

و  دیتفاده کناس یسیاز حروف استاندارد انگل ،دیسیبنو یسیبه انگل ،دیاز حروف بزرگ استفاده کن

 .شوندیداده نم صیتشخ کایآمر یهاداده ستمیتوسط س ñ, é, ü, çمانند  ی. حروفدیسیبنو یچاپ

 .دیاستفاده کن n, e, u or cدر عوض از 

 .شودیم خوانده لیفام نام نی( همچن96و  9)بلوک  ینام خانوادگ -( 9، 1، 96و  95نام )بلوک 

 .دیسیبنو یرا در بلوک نام خانوادگ آن د،یدار نام کیاگر فقط 

 ای Mc Millan تواندینم ستمیس مثالعنوانبه. باشد کنواختی دیبا رایامالء مهم است ز

McMillan را ودخ نام. باشد کنواختی دیبا زین ربط خط از استفاده. بخواند نام کیعنوان را به 

 تانیزایو گذرنامه و و I-20 DS-2019بنویسید، درست مانند آنچه که در فرم  یصورت چاپبه

 درج شده است.

روز/ماه/سال  بیبه ترت دیتولد شما با خیتار -( 99صدور )بلوک  خی( و تار97و  3تولد )بلوک  خیتار

 نوشته شود.

 درج شده است. DS-2019 ای I-20که در فرم  ستین یبیهمان ترت نیا
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 هیاگر شما در روز نهم ژانو مثالعنوانبه

در  دیبا د،یامتولد شده 9187در سال 

 61699187 دیسیتولد بنو خیبلوک تار

 یگذارخیفرمت تار نی(. هم97و  3)بلوک 

 استفاده صدور خیتار یبرا 99در بلوک 

 .است شده

 (91 و 4)بلوک  تیکشور تابع

است که  یکشور تیکشور تابع

تان در آنجا صادر شده است. گذرنامه

 9را در بلوک  ییکایامالء آمر دیتوانیم

 DS-2019در خط دوم فرم  ای I-20فرم 

ا الزم ر یهابلوک ی. حتماً تمامدیکن دایپ

 .دیکن لیتکم

 کایگمرک آمر

پس از عبور از قسمت مهاجرت، 

 از و کرده افتیخود را در یهاچمدان

 مأمور کی. کرد دیخواه عبور گمرک

 را آنچه تا خواست خواهد شما از یگمرک

 دیکنیکه به همراه خود وارد کشور م

 شیتفت را شما یهاچمدان د،یاعالم کن

ا ر مایپر شده در هواپ یو فرم گمرک کرده

پنهان  یخواهد کرد. جرائم برا یبررس

 شدندیاعالم م دیکه با یکردن اقالم

دق صا نیبنابرا ؛باشد نیسنگ تواندیم

 )به دیاقالم را اعالم کن یو تمام دیباش
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 شودیشما ارسال م یبرا یزودبه ای دیاکه ارسال کرده یکه در مورد اقالم اضاف دیخاطر داشته باش

 (.دیکن صحبت مأمور با

. دیکن کایآمر وارد یگمرک عوارض پرداخت بدون یشخص استفاده یبرا را یاقالم دیتوانیشما م

دالر بدون پرداخت  966به ارزش کل  ییایشما حق آوردن هدا ،ساکن غیر شخص کیعنوان به

 یعوارض گمرک دیدالر باشد، با 966از  شیاقالم ب نیارزش کل ا کهدرصورتی. دیعوارض دار

 .دیپرداخت کن

 دیاما مجبور به پرداخت عوارض بر آن نخواه دیاعالم کن دیکه به همراه داررا  یمبلغ پول دیشما با

باشد،  10,000$از  شیاما اگر آن مبلغ ب دیکن کایمبلغ دلخواهتان را وارد آمر دیتوانیبود. شما م

 ی)برا استمحدود  ایاز اقالم ممنوع  یوردن برخآ. دیگزارش ده را به مقامات گمرک آن دیبا

 حفاظت و گمرک تیساوب ای "آورد توانیچه م" 36از اقالم ممنوع، از صفحه  یمشاهده فهرست

 دنید http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/clearing/restricted در کایآمر یمرزها

 تیسالطفاً از وب کا،یاز گمرک آمر صیدر مورد ترخ شتریاطالعات ب ی. برا(دیکن

http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/clearing دیکن دنید. 

 سفر به دانشگاه 

 ایلوستوانید برای رسیدن به مقصد نهایی از سایر به مجرد ورود به بندر مقصد در آمریکا، می

رس شما قرار خواهد نقلیه استفاده کنید. مشاور دانشجویان خارجی شما این اطالعات را در دست

تواند در آماده کردن آن به شما کمک کند. اگر به فرودگاه رسیدید داد و یک آژانس مسافرتی می

 وسایل"کنید(، به بخش دانید که چگونه باید به مقصد نهایی برسید )اگر به آنجا پرواز نمیو نمی

 رفته و کمک بخواهید. "نقلیه زمینی

 انتقال پرواز

. دیکن رزرو بلیت زین یداخل پرواز یبرا دیهست کشورتان در کههنگامی که است نیا راه نیبهتر

 است ممکن باشد، متوسط ای کوچک یشهر شما یینها مقصد اگر که دیباش داشته توجه

 .جت کی نکهیدار و کوچک باشد تا اپروانه یمایهواپ کی کندیم پرواز آنجا به که ییمایهواپ
 نیمع یرهایمس در وآمدرفت ایخدمات شاتل 

 به فرودگاه از ن،یمع ریمس در وآمدرفت خدمات معموالً د،یرسیم بزرگ فرودگاه کیاگر به 

 ینیزم هینقل وسایل قسمت در را خدمات نیا دیتوانیموجود خواهد بود. شما م یمحل یهادانشگاه
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تر از استفاده از معین ارزان ریدر مس وآمدرفتاستفاده از خدمات اغلب . دیکن دایدر فرودگاه پ

 خواهد بود. یتاکس

 قطار

 در دسترس شهینسبتاً گران است و هم گرید یبا کشورها سهیدر مقا کایسفر با قطار در آمر

اما  دارند وجود زین یترخطوط آهن کوچک باوجوداینکهاست.  یخط آهن مل Amtrak. ستین

اما خدمات آن در کرانه  کندیدر سرتاسر کشور کار م Amtrak. کنندیکار م یفقط در نقاط محل

و  ستندیفرودگاه ن یکیقطار در نزد یهاستگاهیشهرها، ا یدر تمام باًیتر است. تقرگسترده یشرق

 قطار و فرودگاه ممکن است محدود باشد. ستگاهیا نیب یعموم هینقل وسایل

 اتوبوس

گسترده  یرانو خدمات اتوبوس است کایآمر در سفر یبرا روش نیترنهیهزکمسفر با اتوبوس اکثراً 

و  ستندهفرودگاه  یکیندرت در نزدبه زین اتوبوس یهاستگاهیقطار، ا یهاستگاهیهستند. همانند ا

 .باشد محدود اتوبوس ستگاهیا و فرودگاه نیب است ممکن یعموم هینقل وسایل

 لیاتومب هیکرا

 از یاریسب. باشد کایآمر در سفر روش نیترریپذاما انعطاف نیترگران دیشا لیاتومب کردن هیکرا

در کشور شما داشته باشند.  یو ممکن است شعبات هستند یالمللنیب نیماش هیکرا یهاآژانس

 نترنتیا قیاز طر ای یواسطه آژانس مسافرتشعب به نیاز ا یکی قیرا از طر ینیماش دیتوانیشما م

وجود  ییهاتیمحدود کثراًاماشین  هیکه هنگام کرا دیخاطر داشته باشه . بدیدر کشورتان رزرو کن

 نامهیگواه بر عالوه ای یجابهممکن است از شما بخواهند که  .ارائه شود یکارت اعتبارباید دارد و 

ته در نظر داش نی. همچندیخود را نشان ده یالمللنیب یرانندگ نامهیاز کشورتان، گواه یرانندگ

 سهی( معموالً در مقایگریو بازگرداندن در شهر د شهر کیدر  هیطرفه )کراکی یهاهیکه کرا دیباش

 ای سفر از بندر به کالج یکه برا دیدر بر دارد. اگر در نظر دار یشتریب نهیاستاندارد هز هیبا کرا

 .دیباش داشته طرفهکی هیکرا به ازین است ممکن د،یکن سفر دانشگاه

 گذراندن شب یمسکن برا

 دیبا د،یبرس خود یینها مقصد به برگزینید، سکونت تانیدائم مسکن در دیبتوان نکهیاگر قبل از ا

از  یاما برخ هستند هامتل و هاهتل هانهیگز نیترگران. دیکن یسپر یگرید محل در را شب
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 گرید یهانهیگز. باشند داشته یمعقول نسبتاً متیممکن است ق "budget" یارهیزنج یهامتل

ا( هاز دانشگاه ی)در برخ یدانشگاه یهاو خوابگاه یالمللنیب یهاخانه جوانان، یمهمانسرا شامل

 تانیخارج انیدانشجو مشاور از شبانه مسکن یهانهیکسب اطالعات در خصوص گز ی. براهستند

 .دیکن سؤال

 دانشگاه به دنیرس

ژوهان پدانش و انیدانشجو به کمک تیمسئول که یدفتر با دیبا دانشگاه؛ به دنیبه مجرد رس

 تالیدفتر تحص ،یالمللنی. ممکن است نام آن خدمات بدیریتماس بگ ،عهده دارد ررا ب یخارج

شما در خصوص  به تواندیدفتر م نیباشد. ا یگرینام مشابه د ای یالمللنیدفتر برنامه ب ،یالمللنیب

دفتر  نیتر از همه، او مقررات مهاجرت کمک کند. مهم نیمربوط به قوان یهایسؤاالت و نگران

گزارش در  نیبه دولت فدرال اطالع دهد. اگر ا SEVIS ستمیورود شما را با استفاده از س دیبا

ه ممکن ک دیشو یمریکا تلقآدر  تتانیاز وضع متخاطیارسال نشود ممکن است شما  مسالیآغاز ن

 اگر. دیبزن یسر دانشگاه در یخارج انیندازد. حتماً به دفتر دانشجویخطر به است اقامت شما را ب

 .واقع شود دیمف تواندیم دیبه همراه داشته باش دارید نیرا در اول تانیو مدارک مهاجرت گذرنامه

 مرور

 قبل از یادیو مدت ز دیشو دانشگاه وارد دیبا یزمان چه در که دینیبب و دیسؤال کن 

. دیکنیسفر مترافیک اگر در زمان اوج  ژهیوبه د،یسفرتان را بده باتیترت مت،یعز خیتار

 ؛دینک کسب یآگاه یینها مقصد به کایآمر در ورودتان بندر از سفر نحوه مورد در قبل از

  ؛دیشروع کنرا  بندیبستههرچه زودتر 

 ؛دیدانشگاهتان بچسبان یبا نام و نشان ییهاتان برچسبیهادر داخل و خارج چمدان 

 صورت تان بهیهاچمدان اگر تا دیده قرار یدست ساک در را تانیاز اموال شخص یمقدار

 ؛دیها استفاده کنآن از دیبتوان باشد، شده گم تیموقت در ترانز

 ؛یخارج انیمثالً شماره دفتر دانشجو دیبده تماس شماره کیتان به خانواده 

 تان بگذارید )نه در چمدانی که به قسمت بار تحویل حتماً اقالم ذیل را در ساک دستی

 دهید(:می

  آمریکاگذرنامه معتبر با ویزای 

  فرمI-20  یاDS-2019 
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 های مسافرتی و یا کارت بدهیچک 

 کارت اعتباری اگر داشته باشید 

 مقدار کمی پول نقد آمریکایی 

 کارت بیمه 

 های پذیرش و حمایت مالی و سایر مدارک مهم از دانشگاهتان در آمریکانامه 

 ای همدارکی دال بر استطاعت مالی جهت پوشش هزینه تحصیالتتان در آمریکا )نامه

 های بانکی و غیره(تحصیلی، صورتحساب هزینهکمک

 رسمی از دبیرستان، کالج یا دانشگاهتان ریزنمرات 

 های مهمها و شماره تلفننشانی 

 سوابق پزشکی شامل گواهینامه واکسیناسیون و سایر مدارک بهداشتی 

 قباله ازدواج 

 شناسنامه برای شما، همسر و فرزندانتان 

 المللی و گواهینامه معتبر خارجی )اگر در نظر دارید رانندگی گواهینامه رانندگی بین

 کنید(

 اطالعات در مورد سفر از فرودگاه به کالج یا دانشگاهتان 

 را برای  انتظار تفتیش از سوی گمرک و اداره مهاجرت را داشته باشید و تمامی مدارک

 ؛مقامات مربوطه آماده نگهدارید

 حلی از م ،در نظر داشته باشید که شب را در شهری سر راهتان سپری کنید کهدرصورتی

 ، آگاهی داشته باشید.است که هنگام ورود به آمریکا و قبل از انتقال به مسکن دائمی

 های مفیدسایتوب

Customs and Border Protection (CBP) /افظت از مرزگمرک و مح 
(Click on “Travel," then “Arrival Procedures for Students and Exchange 

Visitors”) 
http://www.cbp.gov 

Sample International Student Website (Yale University) – به:  دیمراجعه کن
“Before You Leave Home” and “Preparing for Travel” 

http://www.yale.edu/oiss/newstudents/index.html 

 ییکایآمر یاصل یهاییمایهواپ
American — http://www.aa.com 
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Continental — http://www.continental.com 

Delta — http://www.delta.com 

Southwest — http://www.southwest.com 

United — http://www.united.com/ 

US Airways — http://www.usairways.com 

 کایسفر با قطار در آمر
http://www.amtrak.com 

 کایسفر با اتوبوس در آمر

Greyhound — http://www.greyhound.com 

Peter Pan Bus — http://www.peterpanbus.com/ 

Trailways — http://www.trailways.com Gotobus.com — http://gotobus.com 

Overnight Accommodations 

Hostelling International — http://www.hihostels.com 

Hotels.com — http://www.hotels.com 

Travel Websites 

Expedia — http://www.expedia.com 

Orbitz — http://www.orbitz.com 

Kayak — http://www.kayak.com 

Travelocity — http://www.travelocity.com 
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 تحصیالت شما در آمریکا -5 فصل

 روزهای اول در دانشگاه 

ز جا شدن و پس اهتواند واقعاً مهیج باشد اما با جابچند روز اول کالج یا دانشگاهتان در آمریکا می

تان خبر دهید که به کننده باشند. شاید بخواهید به خانوادهممکن است مضمحل دهیسازمان

نید هایی را انتخاب کآشنا شوید، با افراد جدیدی آشنا شده، کالساید و با دانشگاه سالمت رسیده

نویسی را انجام دهید اما نگران نباشید، شما مجبور نیستید نام و نامو تمامی الزامات مربوط به ثبت

های آشناسازی دانشجویان جدید بهترین تنهایی تمامی این موارد را انجام دهید. برنامهکه به

 برای خصوصبهتمامی این امور است و حضور در رویدادهای اجتماعی دانشگاه  فرصت برای انجام

 .خواهد بوداین انتقال به محل جدید کمکی برای  به سهولتدانشجویان جدید، 

 تحصیلی سال

شود ها در اواخر ماه اوت یا اوایل ماه سپتامبر شروع میها و دانشگاهبرای اکثر کالجسال تحصیلی 

 رسد.ژوئن به اتمام میو در ماه مه یا 

هفته  97-96سال تحصیلی را به دو ترم مساوی و هر کدام حدوداً  "نیمسال آموزشی"سیستم 

، سال تحصیلی به سه ترم مساوی "چهار ترمی"ها، طی یک سیستم کند. در دانشکدهتقسیم می

 ترم چهارم در نظر عنوانماهه تابستان نیز بهشود. معموالً دوره سههفته تقسیم می 99و هر کدام 

. استعالوه ترم تابستانی های بهفته 97های مساوی دارای ترم "ماههسه"شود. سیستم گرفته می

ه حضور المللی ملزم بگیرند و دانشجویان بینترم تابستانی را مرخصی می ،بسیاری از دانشجویان

ستانی رند که درترم تابگیحال بعضی از دانشجویان تصمیم میدرترم تابستانی نیستند. بااین

کنند تا دوره تحصیلی خود را زودتر به اتمام برسانند.  اخذشرکت کنند و واحدهای درسی بیشتری 

 حتماً از تقویم آموزشی دانشکده و دانشگاه خود مطلع باشید.

 برنامه تحصیلی

 "یلیرشته تحص"کید بر آنچه أاند تا با تای طراحی شدهگونهمتحده بههای کارشناسی ایاالتدوره

ارائه دهند. رشته، موضوعی است که را زمینه آموزش جامع به دانشجویان شود، پیشخوانده می

کنید. شما واحدهای درسی بسیاری را در مدرک بر آن متمرکز می اخذمطالعات خود را برای 

د. کنیمی اخذهای جونیور )سال سوم( و سینیور )سال چهارم( دانشگاه ویژه در سالرشته خود به
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ای است که ای فرعی از رشتهکه زمینه هستید "رشته دوم" اخذدر بعضی موارد شما مجاز به 

 اید.مطالعات خود را بر آن متمرکز کرده

برای دانشجویان دوره کارشناسی معمول است که تحصیل برای مدرک لیسانس متحده در ایاالت

ه تحصیلی خود انتخاب کنند. طی دو سال را بدون آگاهی از آن موضوع شروع کرده و برای رشت

نند کمی اخذهای آموزشی مختلف اول تحصیل دانشجویان کارشناسی دروس مختلفی را از بخش

ن دسته از دانشجویانی که رشته آتا الزامات آموزش عمومی را فراهم آورند. درنتیجه حتى 

ای تغییر غلب رشته خود را به رشتهکنند، او یا انتخاب می منام اعالتحصیلی خود را به هنگام ثبت

هاست. اغلب واحدهای رسد یا بیشتر متناسب با اهداف شغلی آنتر به نظر میدهند که جالبمی

-نباشد، طی دوره تحصیلی عمومی در الزامات فارغ گونهنیاها اگر کلیه آن -شده درسی اخذ

 تحصیلی خود را تا پایان سال سوفومورشوند. معموالً یک دانشجو باید رشته التحصیلی لحاظ می

)سال دوم( دانشگاه انتخاب کند. برای کسب اطالعات بیشتر به کتابچه یک، بخش دوره کارشناسی 

 مراجعه فرمایید.

گیرد. شما بیشتر وقت خود را در طور تخصصی صورت میدر سطح کارشناسی ارشد، مطالعات به

حال ممکن است در اینمدرکتان است، با اخذه کنید که مرتبط به دوربخش آموزشی سپری می

پذیری نیز ]از سوی دانشگاه[ کمی انعطاف تانموردعالقههای واحد درسی در سایر زمینه اخذ

نشان داده شود. برای کسب اطالعات بیشتر به کتابچه دو، بخش مطالعه و تحقیق دوره کارشناسی 

 ای مراجعه کنید.ارشد و حرفه

 مشاور تحصیلی

شوید، معموالً یک مشاور تحصیلی برای شما در نظر گرفته ای میوارد دانشگاه یا دانشکده وقتی

ریزی دوره تحصیلی به شما کمک شود که در انتخاب واحدهای درسی و همچنین برنامهمی

کند. وی همچنین پیشرفت شما را تحت نظارت دارد. همچنین مختارید از سایر اعضای می

 یافت کنید.مشاوره در یعلمئتیه

 ریزی تحصیلی آزمایشیقبل از مالقات با مشاور تحصیلی خود، فکر خوبی است که یک برنامه

مدرک اطالعات کسب کنید یا اگر در این خصوص  اخذتهیه کنید. در مورد الزامات مربوط به 

 مانیهای زهایتان را تهیه کنید. کاتالوگ دانشگاه، برنامهمطمئن نیستید، فهرستی از پرسش

شده در شده را که در آن تمامی واحدهای درسی ارائهواحدهای درسی بخش و برنامه زمانی چاپ

. توجه داشته مطالعه کنید ،ها درج شده استترم و همچنین روز و ساعت تشکیل کالسطول
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ره ریزی دومعموالً در طرح و شوند اخذباشید نیازی نیست که تمامی واحدها طبق ترتیب خاصی 

 پذیری وجود دارد.ما مقداری انعطافتحصیلی ش

هایتان در طول توانید در مورد اهداف و برنامهتان میدر اولین مالقات خود با مشاور تحصیلی

تحصیل و همچنین پس از اتمام مطالعات دانشگاهی خود به بحث و گفتگو بپردازید. همچنین 

اید با وی گفتگو کنید. یم کردهریزی آزمایشی که برای آن ترم تنظبهتر است در مورد برنامه

های تجربه عملی، تحصیل در خارج از کشور و سایر توانید در مورد فرصتهمچنین می

 تر سازد.هایی صحبت کنید که ممکن است تجربه آموزشی شما را غنیفعالیت

ند تالمللی برای بیان نظرات خود با مشاور تحصیلی خود دچار تردید هسبسیاری از دانشجویان بین

-کنند ممکن است رفتاری نامناسب تلقی گردد یا در فرهنگ خودشان نشانه بیزیرا فکر می

متحده بسیار مناسب و بجاست که نظرات خود را اظهار کنید. احترامی است. در فرهنگ ایاالت

جای شما. در غالب هگیری بگیری شما است، نه تصمیمنقش مشاور ارائه کمک در تصمیم

است  ییشما و تعداد واحدها یلیتحصریزی شاور تحصیلی شما مسئول تأیید برنامهها، مدانشکده

و  انیاطالعات دانشجو ستمی)س SEVISکه  دی. به خاطر داشته باشدیکن اخذدر هر ترم  دیکه با

تا  91وقت )معموالً دوره تمام کیتا  داردیرا ملزم م یالمللنیب انی( دانشجویتبادل انیدانشجو

 یدوره کارشناس یبرا یساعت واحد درس 91تا  1و  یدوره کارشناس یبرا یواحد درسساعت  95

 .بماند یباق معتبر هاآن یزایکنند تا و اخذارشد( 

در مورد برنامه  ،یلیبر اساس اهداف و الزامات دوره تحص تا کندیبه شما کمک م یلیمشاور تحص

 خود یلیطور منظم با مشاور تحصبه دیبا یلیتحص سال یط. دیکن یریگمیخود تصم یآموزش

( ستا یبعد مسالینام نثبت دوره از شیکار پ نیا یبرا مناسب)زمان  دیباش داشته مالقات قرار

 .گردد یبررس شما یهاشرفتیپ تا

 انتخاب واحد

 ،ینترنتیصورت اممکن است بتوان آن را به .سسه متفاوت استؤمراحل ثبت انتخاب واحد در هر م

 یهاآن در دفترچه قیانتخاب واحد انجام داد. مراحل دق یمحل عموم ایمراجعه به اداره  ای یتلفن

 راهنما درج شده است.

تفکر، مشاوره،  نیازمندامر ممکن است  نی. ادیکن هیزود ته یلیخود را خ یآموزش یبرنامه زمان

 یسه برنامه احتمال ایاست که تا روز ثبت انتخاب واحد، دو  یخوب دهیتعدیل باشد. ا آماده کردن و
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 یابانتخ یاز واحدها یاست که بعض دیمف یبرنامه، زمان کیاز  شی. داشتن بدیکرده باش هیته

 شده باشند. لیتکم ایاز ثبت، بسته  شیشما پ

 ییترم را پرداخت و کارت شناسا یهانهیدوره ثبت انتخاب واحد الزم است که هز یطاحتماالً 

(IDدانشگاه را در )هاانشکدهد از یبعض. دیباش داده لیتحو را یپزشک با یبهداشت فرم هر ای و افتی 

 هادانشکده ریسا شود؛ پرداخت مسالین هر یابتدا در هانهیهز و هیشهر یتمام که دارندیم ملزم

 اطالعات کسب یبرا. دییپرداخت نما یصورت اقساطبه را هانهیهز دهند اجازه شما به است ممکن

 .دیریبگ تماس دانشگاه ای دانشکده حسابدار با نهیزم نیا در شتریب

 با دانشگاه و دپارتمان یآشناساز

 یبرا را یامعارفه ای یآشناساز یهامتحده برنامهاالتیا در یدانشگاه و دانشکده هر قتیدر حق

 یفمختل موضوعات و هستند یادیز تنوع یها دارابرنامه نیند. اکیم ارائه جدیدالورود انیدانشجو

. دیجد طیانتقال شما به مح طیسان کردن شراآاست.  یکیاما هدف همه  دهندیم پوشش را

 یلالملنیب انیدانشجو ژهیو جداگانه یابرنامه ای بخش ومعارفه دانشگاه  یهااوقات برنامه یگاه

 .دارد وجود

 مطالب یهانهیهز که شوندیم یمعارفه دانشگاه مشمول پرداخت مبلغ یهااز برنامه یبعض

 از است ممکن. دهدیم پوشش را مخارج ریسا و کارکنان از تیحما حات،یتفر برنامه یاطالعات

از  یعنوان بخشبه زین نهیهز آن نکهیا ای و دیکن پرداخت موعد از قبل را نهیهز شود خواسته شما

 شما لحاظ گردد. ییدانشجو یصورتحساب کل

 نیهترب اغلب معارفه یهابرنامه اما کنندینم شرکت به ملزم را انیها دانشجودانشکده یگرچه تمام

 کمک تواندیو م دیکنیم لیاست که در آن تحص یامتحدهاالتیاسسه ؤم یبرا ممکن یمعرف

که ممکن است در  ییموارد از کارها ی. بعضگرددرفع  دیجد یدر محلمعضالت  یاریبستا کند 

 :از اندعبارت دیده انجام بخش ای دانشگاه معارفه ای یآشناساز برنامه از نمونه کی

 یصو شخ یرشد فکر یدانستن انتظارات دانشکده شما برا ،انیدانشجو ریمالقات با سا 

 ؛ما

 ؛محلی جامعه و خود دیشناخت دانشکده جد 

  ؛محوطه آن از خارج ایرفتن به محل سکونت درون محوطه دانشگاه 

 ؛یدرس واحد انتخاب و نییتع درباره یلیتحص مشاوران و دیگفتگو با اسات 

 ؛کیالکترون پست از اعم یوتریآموزش استفاده از کتابخانه دانشگاه و خدمات کامپ 
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 .ثبت انتخاب واحد 

 ممکن است: یالمللنیب انیدانشجو ژهیبرنامه معارفه و کیدر 

 د؛یرا مالقات کن ایاز کشور خود و سراسر دن انیدانشجو ریسا 

 د؛یکن کسب مهاجرت نیدرباره قوان یاطالعات 

 جهت اشتغال، اعم از اشتغال در  یمتحده را )ضروراالتیا یاجتماع نیشماره تأم

 د؛یدانشگاه( کسب کن

 د؛یکن امضا یبعد مقاطع جهت و تهیه را خود یزایاز گذرنامه و اسناد و یانسخه 

 د؛یمتحده اطالعات کسب کناالتیا یعال آموزش ستمیدر مورد س 

 ؛دیکن کسب اطالعات یتندرست و حوادث و یدرمان خدمات مهیب ،یفرد تیدر مورد امن 

  د؛یشرکت کن یشده به مناطق محلیسازمانده تور کیدر 

 د؛یینما یداریگشوده و تلفن همراه خر یحساب بانک 

 د؛یکن شرکت یسیدر آزمون مهارت زبان انگل 

 متحده، روابط فردی و اجتماعی در این کشور اطالعات کسب در مورد فرهنگ ایاالت

 کنید؛

 المللی دریافت کنید.های ویژه دانشجویان بیناطالعاتی در مورد خدمات و برنامه 

 های آشناسازیبرنامه

 و ژوئن یهاماه در را یامعارفه یهابرنامه متحدهایاالت در لیتحص نهیغالب مراکز مشاوره در زم

 یهادانشگاه و هادانشکده مورد در را ییهاییراهنما و اطالعات که کنندیم برگزار هیژوئ

 .کنندیم ارائه شما کشور انیدانشجو ژهیو متحدهایاالت
 استادان

 زا یبعض گرچه. است متفاوت مختلف مؤسسات در استاد و دانشجو نیرفتار ب یآداب اجتماع

 سپورتا راهنیپ و نیج شلوار دنیپوش با هاآن ریسا اما هستند، تریسنت یهاروش به دیمق دیاسات

 نکته نیچند ریز در. دیبزن صدا کوچک نام با را هاآن که کنندیم دیتأک و ندیآیم درس کالس به

 :است شده ذکر دیاسات با رفتار یچگونگ مورد در

  خواسته نیا از ریغ نکهیا مگر دیکن خطاب "دکتر" ای "استاد"همواره مدرسان خود را 

 از. دیگویم شما به معموالً شود، خطاب یگرید زیچ دارد لیتما شما مدرس اگر. شود

 انیدانشجو نیب امر نیا. دینشو شوکه بزنند صدا کوچک نام به را دیاسات انیدانشجو نکهیا
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نسبت به  ،یترکینزد یارابطه حرفه رایز است متداول اریبس ارشد یکارشناس

 .شودیم جادیا دیتاو اس شانیا نیب ،یکارشناس انیدانشجو

 که  هستند هفته در ساعات نیچند عموماً ،یساعات کار یمتحده دارااالتیا در دیاسات

 یساعات کار نیدر ا انیاز دانشجو یاریجهت مشاوره در دفتر خود حضور دارند. بس

 یبررس و هاپروژه مورد در تا کنندیم یبندخود زمان دیرا با اسات ییهاقرار مالقات

ساده به تبادل نظرات در مورد  یلیخ ایشده در کالس بحث کنند و مطالب بحث

 یدارارا در ساعات  یاستاد دیداشت لیخود بپردازند. اگر تما دیمفروض با اسات یموضوع

تا  دهدیفرصت را م نیاما در دفتر خود حضور نداشت، او عموماً به شما ا دیمالقات کن

 .دیکن نییتع گرید یقرار مالقات را در ساعات

 ماش از دیاسات برداشت غالب. دیابیموقع حضور به و دیهر کالس آماده باش یهمواره برا 

 بر شما نمره از یبخش یگاه. است شده نهاده شما یکالس مشارکت زانیم اساس بر

 د،ید، صحبت کنیده نشان عالقه کالس در. شودیم داده کالس در شما مشارکت اساس

 .دینظرات پاسخ ده ریو به سا دیبپرس سؤال

  ارانی آموزش از یاریبس ،یمقطع کارشناسدر (TAبا اسات )یبعض و کنندیم کار دی 

 لباغ ارانیاستاد نیا. کنندیم سیتدر را واحد تمام ای و یدرس واحد کی از یبخش گرید

ها آن لکهب دیصدا بزن "استاد"ها را آن دینبا. هستند بخش یلیتکم التیتحص انیدانشجو

 .دیکن خطاب کوچک نام به بخواهند شما از اگر ای و "خانم ایآقا "را 

 یریادگی یهامهارت

 نکهیا و باشند موفق یدانشجو کی چگونه دانندیم کنند فکر انیدانشجو که است معمول اریبس

ف، مختل سیتدر یهااما روش کنندیم کسب یخوب نمرات کنند مطالعه و بخوانند را مطالب اگر

 تیموفق یشما برا ییمتفاوت و فرهنگ متفاوت در دانشگاه بر توانا یعلم نهیزمشیزبان متفاوت، پ

 .گذاردیم ریتأث

 تیرا جهت کمک به شما در موفق یمدتکوتاه یهاکالس هادانشگاه و هادانشکده از یاریبس

ها شامل استفاده از منابع کتابخانه دانشکده جهت کالس نی. موضوعات اکنندیبرگزار م یلیتحص

مؤثر زمان  تیریمد یمطالعه و اجرا دیمف یهاکسب مهارت نترنت،ینوشتن مقاله، استفاده از ا

با مراجعه به مرکز نگارش دانشگاه، شرکت در  دیتوانیم ست،ین یسی. اگر زبان اول شما انگلاست

 یسیانگل یرسم ریمکالمه غ یهابه گروه وستنیپ ایوم( عنوان زبان دبه یسی)انگل ESLکالس 
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 در مطالعه یهامهارت نهیزم در یعال اریبس یهاتیساوب نی. همچندیسطح خود را باالتر ببر

 .دارد وجود نترنتیا

 قانون احترام

 هستند نیاز قوان یاهیاظهار ایقانون احترام  یمتحده دارااالتیها در اها و دانشگاهغالب دانشکده

 به ساًاسا نیقوان نیا. کنند یرویپ هاآن از خود یدانشگاه یزندگ در انیدانشجو رودیم انتظار که

 نیا تمام تیمتحده با جداالتیا یآموزش مؤسسات. شوندیم مربوط یدانشگاه اصالت و صداقت

 تاسیس کی نقض. بود نخواهد آنان نقض یبرا یهیتوج یآگاه عدم و کنندیم لحاظ را نیقوان

ر خاص اگر رفتا یحت گردد منجر دانشکده از قیتعل به است ممکن یدانشگاه صداقت در دانشکده

 نیکه قوان تسین رفتهیاز فرهنگ شما باشد، پذ یبخش ایباشد و  رفتهیدر کشور شما پذ یدانشگاه

 .دیمتحده را نقض کناالتیا یهادانشگاه ایدانشکده 

 انیودانشج نیب یلیتحص سال یابتدا در عموماً دانشگاه، رفتار قانون ایقانون احترام دانشگاه 

 انیدانشجو معارفه یهابرنامه در موردبحث موضوعات از کراتبه و گرددیم عیالورود توزدیجد

 یلیبا استاد، مشاور تحص دیدار یموضوعات پرسش نیاز ا کیالورود است. اگر در مورد هر دیجد

 .دیکن صحبت یالمللنیب انیا مشاور دانشجوی

 تقلب

هر  در طول دی. شما نبااستامتحان  ایآزمون  ف،یتکل کیمجاز در انجام ریغ کمک افتیتقلب در

 طالعاتا یکس به ای دیکن افتیدر یاز کس یا پاسخیگونه اطالعات چیه یا هر نوع امتحانیآزمون 

امتحان  سر جلسه یکتاب ای ادداشتیگونه چیه دینبا باشد ممنوع کهدرصورتی. دیبده یپاسخ ای

گونه کتاب یا یادداشتی رجوع کنید مگر در ببرید و نباید هنگام برگزاری آزمون به هیچ

دستورالعمل غیر از این آمده باشد. بعضی اوقات در طول یک آزمون ممکن است سایر دانشجویان 

کند مشغول می گونه برداشت کنند که دانشجویی که به زبان خارجی ]غیر از انگلیسی[ صحبتاین

ای کاغذ یا زبان خود درخواست تکهممکن است فقط از دانشجوی هم کهیدرحالتقلب است 

 .بپرهیزید یزیبرانگشککن کرده باشد. از این موضوع اطالع داشته باشید و از هرگونه پاک

 دزدی ادبی

 فیتکال در خود یاصل کار انجام در شما شکست امر نیا. است تقلب از یگرینوع د یادب یدزد

استفاده  یاگونهبه منبع ذکر بدون یگرید فرد یهادهیآن از جمالت و ا یجاو به است ینگارش
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در  و گرددیم یتلق یو فکر یاتیادب یدزد ،یادب یدزد. شماست خود نظرات ییگو که دیکنیم

-ها، مجالت، وباز کتاب ییهادهیجمالت با ا کههنگامی. شودیمحکوم م داًیشد کیدوره آکادم

 طلوبم اعتبار همواره د،یکنیقول منقل یمنابع اطالعات ریسا ایو  هالمیشده، فضبط آثار ها،تیسا

 یهامتحده دستورالعملاالتیا یهادانشگاه از یاریبس. دیبده خود متن در سندهینو آن به را

 هب را ییراهنماها مقاله نگارش یبرا هاآن از یبعض و دارند سندهینو کیقول از نقل یبرا یخاص

 هرابط در خود دانشگاه یهااستیس از حتماً یادب یدزد اتهام از یریشگیپ جهت. رسانندیم چاپ

 .دیکن دایپ یآگاه افراد ریقول جمالت و نظرات سانقل یهاروش با

 مرور

 ؛دیکن مراجعه یالمللنیب انیدانشجو اداره به دانشگاه به دنیبه محض رس 

  یالمللنیب انیدانشجو ای و دالورودیجد انیدانشجو یآشناساز ایدر جلسه معارفه 

 ؛دیکن شرکت دانشکده

 ه و به دانشکد دیکن مالقات دیجد افراد با د،یشو آشنا دانشگاه با ورود یروزها نیدر اول

 ؛دیخود عادت کن دیجد

 یراب یزیربرنامه و اول مسالین یزمان برنامه میتنظ در دیبخواه خود یلیاز مشاور تحص 

 ؛کند کمک شما به یدانشگاه ژهیو یهافرصت و یبعد یهاترم

 از  که یو کارمندان دانشگاه مشتاق کمک به شما هستند اما تا زمان یعلمئتیه ءاعضا

 ؛دیدار کمک به ازین که کنند تصور توانندینم د،یها درخواست کمک نکنآن

 رکت ش ،دیباش موفق ییدانشجو کندیم کمک شما به که یاژهیو جلسات ایها در کالس

 ؛دیکن

 دیدانشکده خود آشنا شو ییبا قانون احترام و قانون رفتار دانشجو. 

 دیمف یهاتیساوب

http://www.educationusa.state.gov 

http://www.america.gov/amlifeleducation.html 
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 مسکن -6فصل 

متحده یافتن محلی برای زندگی است. در ایاالتیکی از موارد بسیار مهم قبل از شروع تحصیالت 

 گذارد.و دانشگاهی شما تأثیر می ترین مخارج شماست و بر تعدیالت فردیاین مورد یکی از بزرگ

 مسکن موقت 

به محل دائمی زندگی به مقصد نهایی خود  مکاننقلذکر شد، اگر قبل از  ترشیپطور که همان

ی ها هستند اما بعضها و متلترین گزینه هتلرسیدید، باید شب را در جایی سپری کنید. گران

ها شامل مهمانسرای جوانان، رسند. سایر گزینهنظر میه قیمت معقول بای ارزانهای زنجیرهاز متل

. برای کسب اطالعات در مورد استمسکن دانشگاهی  ها(المللی و )در بعضی دانشگاههای بینخانه

 های مسکن شبانه با مشاور تحصیلی خود مشورت کنید.گزینه

 مسکن در دانشگاه

یک  عنواندانستم که بهمتحده ترک کردم، میقبل از اینکه محل زندگی خود را به مقصد ایاالت"

زندگی کنم. در ابتدا خیلی غریب دانشجوی سال اولی باید در خوابگاه دانشگاه در اتاق مشترک 

ام اقیاتبود که با فردی دیگر اتاق مشترک داشته باشم اما خیلی زود عادت کردیم. در آخر من و هم

 "دوستان خوبی شدیم.

 دانشجوی کارشناسی از سوئد

متحده به دانشجویان حق انتخاب زندگی در های ایاالتها و دانشگاهتقریباً تمامی دانشکده

دهند. این موارد اغلب ویژه دانشجویان شود( میها )دُرمز نیز خوانده میی اسکان یا خوابگاهتاالرها

ها و در پردیس دانشگاه و یا نزدیک به آن قرار دارند. ها و خانوادهمجرد است و نه برای زوج

بطه دوستی متحده و ایجاد راای برای مالقات با دانشجویان ایاالتالعادههای فوقها مکانخوابگاه

ز نی سرویسسلفها دارای ها به لوازم اساسی مجهز و بسیاری از آنهای خوابگاهسریع است. اتاق

پزخانه آش ،ها ممکن است برای کسانی که بخواهند خود آشپزی کنندهستند. در بعضی از خوابگاه

انجام بازی با ها اتاق مشترکی برای تماشای تلویزیون، در خوابگاهمعموالً وجود داشته باشد. 

مدیران "یا  "مسئوالن مسکن"، "مشاوران مسکن"دوستان بودن است. سرپرستان که اغلب 

ته بهداشت نظارت داشو  کنند تا بر امنیتها زندگی میشوند غالباً در خوابگاهنامیده می "مسکن

 خود ،شوند. اغلب اوقات این مشاوران مسکنباشند و اطمینان حاصل کنند که قوانین اجرا می
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وبی تواند منبع خاند. مشاور مسکن میدانشجویان هستند که از سوی دانشگاه به کار گرفته شده

 از اطالعات و کمک در طول سال تحصیلی باشد.

درخواست  ترعیسربنابراین هرچه  ؛معموالً تقاضای زیادی برای فضای تاالر اسکان وجود دارد

ا هها و دانشگاهرا پرداخت نمایید. در بعضی دانشکده های الزممسکن خود را ارائه دهید و هزینه

 آزماییتقاضا برای خوابگاه چنان زیاد است که برای تعیین افراد جهت اعطاء مانکن یک بخت

 شود.برگزار می

ه های تعطیلی بستهای درون دانشگاه در روزهای تعطیل هفتگی، مرخصی و دورهبعضی از مسکن

ها تمام مدت سال باز باشند. اگر به مسکن درون دانشگاه در ز آنهستند اما ممکن است بعضی ا

ها جستجو کنید. همچنین با طول تعطیالت نیاز دارید حتماً از قبل در مورد موجود بودن آن

های اسکان در منزل یا خارج از پردیس المللی در مورد امکان وجود گزینهمشاور دانشجویان بین

 مشورت کنید.

 ها ملزمهای خوابگاه با یک یا چند دانشجو مشترک است. بسیاری از دانشگاهبسیاری از اتاق

ا ب جنسهماتاقی شما فردی دارند که دانشجویان سال اول در اتاق مشترک ساکن شوند. هممی

شناسید. آماده باشید که با فردی زندگی کنید که ممکن است شما است که او را از قبل نمی

ی انجامد اما در بعضهای ابدی میاتاقی اغلب به دوستیاشد. ترتیبات همبسیار با شما متفاوت ب

اتاقی خود دچار مشکل یابند. اگر در امور زندگی با همبا هم سازگاری نمی هایاتاقهمموارد نادر 

هستید، با مشاور مسکن و یا فرد مسئول مسکن در دانشگاه تماس بگیرید و موضوع را با او در 

 اتاقی وجود دارد.در موارد بسیار بحرانی اماکن تغییراتاق یا هم میان بگذارید.

های ها دارای حمام و دستشویی مجزا نیستند بلکه ساکنان دارای حمامهای خوابگاهبعضی از اتاق

متحده حمام شامل توالت، ها و آقایان مجزاست. در ایاالتعمومی مشترک هستند که برای خانم

 .استدستشویی، وان و یا یک دوش 

پیروی کنند تا روال زندگی اجتماعی را  یقوانین عموماً دانشجویان ساکن در خوابگاه باید مجموعه

طور هموار تأمین گردد. قوانینی برای کنترل سر و صدا، نظافت، تعداد مهمانان و سایر ها بهآن

های مختلف متفاوت باشد تا این قوانین ممکن است در ساختمان های زندگی وجود دارد.جنبه

اند دهای طراحی شگونهها بهبه ذائقه دانشجویان مختلف پاسخ داده شود. برای مثال بعضی خوابگاه

ری را تخوانساکت باشند و ویژه دانشجویانی است که سبک زندگی درس یروزشبانه طوربهکه 

ها دارای قوانین محکم جهت لی است که ممکن است بعضی خوابگاهدهند و این در حاترجیح می
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تری کنترل سر و صدا نداشته باشند و ویژه دانشجویانی است که دارای سبک زندگی سرزنده

ناراحتی  هرگونهمکان به تاالر اسکان از قوانین اطالع یابید تا از هستند. حتماً قبل از نقل

 اند از:هایی از مسکن درون دانشگاه عبارتدد. نمونهتفاهم جلوگیری گرا سوءی یرضروریغ

 ها و آقایان در یک ساختمان مشترک های مختلط خانمهای مسکن مختلط: خوابگاهسالن

های مشترک نیستند؛ بعضی مواقع کنند. دانشجویان دختر و پسر دارای اتاقزندگی می

های ند که آپارتمانکنهای جداگانه زندگی میدر سوئیت یاهای متفاوت در طبقه

خواب، یک محل زندگی مشترک و یک یا دو کوچکی هستند که دارای چندین اتاق

 حمام هستند.

 دهند درویژه کسانی است که ترجیح می ،ها: این خوابگاهیجنستکهای مسکن سالن 

ها محلی جداگانه ا تمام دختر زندگی کنند. ممکن است دانشگاهیهای تمام پسر محیط

ها و آقایان در نظر بگیرند یا حداقل بخشی از ساختمان سکونت را مسکن خانم برایرا 

 برای این منظور تعیین کنند.

 کنند. اندازی میهایی راهها در پردیس آپارتمانهای دانشگاه: بعضی دانشگاهآپارتمان

 و ها همواره زیاد است. معموالً اولویت به دانشجویان مقاطع باالتقاضا برای آپارتمان

 شود.متأهل داده می

 های های برادری )ویژه آقایان( و انجمنهای برادری و خواهری: انجمنمسکن انجمن

ها و یا های اجتماعی ملی هستند که دارای گروهها( سازمانخواهری )ویژه خانم

های برادری متحده هستند. انجمنهای سراسر ایاالتتر در دانشگاهکوچک "هایشعبه"

ها که احتماالً به خاطر برگزاری جلسات و شهرت این گروه واسطهبه و خواهری

هستند و در  بشردوستانههای های اجتماعی است، همچنین حامی مالی فعالیتفعالیت

فوق ممکن است داخل  یهاهای انجمنکنند. خانههای خدمات عمومی شرکت میپروژه

ها احتماالً محدود به ی در این خانهپردیس و هم خارج از آن قرار داشته باشند و زندگ

های برادری دانشجویان مقاطع باالتر است. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد انجمن

 و خواهری به دفترچه شماره یک، بخش دوره کارشناسی مراجعه کنید.

 های خاصی منحصراً ها یا خانهها آپارتمانمسکن دانشجویان متأهل: در بعضی دانشگاه

ها اداره ها برای دانشجویان متأهل و خانوادهک دانشگاه است و از سوی آنتحت تمل

ها بسیار باالست. ها معموالً مبله هستند و تقاضا برای آنها و خانهشود. این آپارتمانمی

 اگر متأهل هستید در مورد موجود بودن مسکن دانشجویان متأهل از قبل جستجو کنید.
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 مسکن در خارج از دانشگاه

توانید به دنبال مسکن خارج از های دانشگاه مسکن بیابید، میشوید در خوابگاهر موفق نمیاگ

واع تر از سایر انپردیس بگردید. گرچه در شهرهای بزرگ مسکن مشمول یارانه دانشگاه اغلب ارزان

تر بتوانید با سکونت در جایی در شهر های کوچکمسکن است، ممکن است در شهرها و شهرک

ها و ها شامل آپارتمانجویی کنید تا اینکه در پردیس ساکن شوید. این مسکنها صرفهینهدر هز

ای در های اجارههای خودگردان، تاالرهای تعاونی اسکان و اتاقهای مبله و غیر مبله، خوابگاهخانه

 شود.های شخصی میخانه

نید یا با بخش آگهی جهت یافتن مسکن خارج از پردیس به اداره مسکن دانشگاه مراجعه ک

 شوند( روزنامه محلینیز نامیده می "هاشدهبندیطبقه"یا  "هاآگهی نیازمندی"شده )بندیطبقه

توانید بنابراین می ؛های آمریکا اکنون در اینترنت موجود هستندمشورت کنید. بسیاری از روزنامه

و کنید. تابلو اعالنات موارد مسکن خارج از پردیس را زمانی که در وطن خود هستید جستج

 اتاقی برایدنبال همه ای از طرف دانشجویانی بررسی کنید که بپردیس را نیز برای اطالعیه

دنبال کمک از سوی فردی باشید که با جامعه آشنایی دارد ه اشتراک در یک آپارتمان هستند. ب

 سؤال کنید. مورد المللی برای دریافت پیشنهاد در اینو یا از مشاور دانشجویان بین

 کل چهارمکییا  سومکیکنید باید محدود به ای که برای مسکن خرج میطورکلی هزینهبه

اید. اگر این هزینه نیمی از بودجه شماست ای باشد که برای مخارج زندگی در نظر گرفتههزینه

غیرمتعارفی ارزان طور ها بهکنید. اگر هزینهاندازه در این مورد هزینه پرداخت میازاحتماالً بیش

متحده است، این احتمال وجود دارد که محل سکونت شما زیر استاندارد است. شهرهای ایاالت

وند که شنامیده می "قوانین مسکن"یا  "نامه محلیآیین"دارای قوانین مسکن محلی هستند که 

ها و که خانهکنند و باید رعایت شوند تا اطمینان حاصل شود استانداردهای خاصی را تعیین می

 ها ایمن و بهداشتی هستند.آپارتمان

 هاآپارتمان

مومی را ع ونقلحملهنگام انتخاب یک آپارتمان حتماً فاصله آن تا دانشگاه و نیز دسترسی به ه ب

 یک آپارتمان اجاره کهدرصورتیدر نظر بگیرید. همچنین مدنظر داشته باشید که ممکن است 

شود( نیز نامیده می "تسهیالت زندگی"گاز، برق و تلفن )که  کنید مجبور باشید هزینه خدمات

قرارداد اجاره در مورد میزان احتمالی هزینه  ءهای ماهیانه بپردازید. پیش از امضاعالوه هزینههرا ب
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های قبلی اطالعات کسب کنید زیرا نشینهای تسهیالت زندگی از شرکت مربوطه و یا اجارهقبض

متفاوت  ،کنیده محیط محل سکونت و نوع خدمات تلفنی که دریافت میهزینه این قبوض بسته ب

 است.

اسید شنهای شما بکاهد. اگر کسی را نمیتواند از هزینهاتاقی میاشتراک یک آپارتمان با یک هم

اتاقی است بخواهید تا توانید از دانشجوی دیگری که به دنبال همشوید، می اتاقهمکه با او 

ید اتاقی پاسخ داداره خود را با شما به اشتراک بگذارد. اگر به یک آگهی برای همآپارتمان تحت اج

ها ممکن است از شما خواسته شود تا برای یک مصاحبه شخصی به آنجا مراجعه کنید. این مصاحبه

دن اتاقی شای برای تشخیص این موضوع است که آیا توافقی دوجانبه برای همالعادههای فوقروش

های درسی، ترتیبات د یا خیر. تا زمانی که در مسائلی از قبیل سیگار کشیدن، عادتوجود دار

ی اید با کسهای شبانه، غذا و هزینه اشتراک آپارتمان به توافق نرسیدهها، مهماننظافت، پارتی

 اتاقی نشوید.هم

ببرید. اگر  فردی را که با جامعه محلی و روند اجاره آشنا است را با خود به جستجوی آپارتمان

شود( را نیز خوانده می "نامهاجاره"تصمیم گرفتید که آپارتمانی را اجاره و یک قرارداد اجاره )

امضا کنید حتماً هم وظایف خود و هم وظایف صاحب ملک را بدانید. بسیاری از صاحبان ملک 

کنند. بسیاری مینشین به آن محل دریافت مکان اجارههزینه اجاره ماه اول و آخر را قبل از نقل

شود( بالغ بر هزینه یک ماه اجاره را دریافت نیز خوانده می "ودیعه"ای تضمینی )که نیز سپرده

را  یعهودمبلغ  ملکصاحبجران آپارتمان را در وضعیتی مناسب تخلیه کنند أکنند. اگر مستمی

 نید.نامه و رسید پرداخت ودیعه تهیه کای از اجاره. همواره نسخهگرداندیبرم

 های خارج از دانشگاهخوابگاه

ها برای های خوابگاهی خصوصی در نزدیک پردیس وجود دارند. این مجتمعگاهی اوقات مجتمع

شود اما تحت تملک های دانشگاه اداره میدانشجویان در نظر گرفته شده است و همچون خوابگاه

 ی درون پردیس است.هاها مشابه سکونت در خوابگاهبخش خصوصی است. معموالً هزینه

 ("شرکت تعاونی"تاالرهای تعاونی اسکان )

 هم با انیدانشجو از ییهاگروه آن در که است بزرگ یاخانه معموالً یتعاون اسکان تاالر کی

 پزندیم غذا نوبت به ساکنان. کنندیم میتقس هم با را خانه یکارها و هانهیهز که کنندیم یزندگ
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 نیکه اییآنجااز. کنند حفاظت رونیب محوطه از و کنند نظافت را خانه تا کنندیم کار هم با و

 .است مشکل تاالرها نیا در اتاق افتنی هستند ترارزان هاخانه

 ییکایآمر خانواده کیبا  یزندگ

 لیتما که دارند جامعه از ییهاخانواده از یفهرست یالمللنیب انیمواقع مشاوران دانشجو یبعض

 هاخانواده نیا از یبعض. کند یزندگ هاآن منزل در یالمللنیب یدانشجو کی که دهندیم نشان

 اسکان عوض در را خانه یکارها انجام ای یداربچه لیقب از یخدمات دانشجو آن که دارند انتظار

 از یغن یاتجربه تواندیم خانواده کیبا  یها انجام دهد. زندگآن یبرا اندک اجاره ای گانیرا

 شما از آنچه مورد در تا دیدقت مالحظه کنبه را باتیترت و خانواده اما باشد یمیصم یارتباط

 تصحب یالمللنیب انیدانشجو مشاور با. دیدست آوره کامل ب یو آگاه نانیاطم ،رودیم انتظار

امر ممکن  نیا ؟ریخ ای رودیاز شما انتظار م یاتاق و غذا خدمات ازای در ایآ شود مشخص تا دیکن

 .باشد یخاص نیگردد و تابع قوان یمتحده اشتغال تلقاالتیدولت ا یاست از سو

 غذا یهابرنامه و تریاکافه

 انتخاب انیدانشجو یاریبس اما هستند یآشپز زاتیتجه یمتحده دارااالتیا یهاغالب خوابگاه

 رویسسسلف یدارا هاخوابگاه از یاریبس. بخورند غذا سرویسسلف در ،یآشپز یجاهب که کنندیم

 سرو متیقارزان یغذاها انیدانشجو یبرا که هستند کینزد فاصله در ای ساختمان خود در

ها آن به که کنند یسینونام ییغذا یهابرنامه از یامجموعه یبرا توانندیم انیدانشجو. کنندیم

 یصاداقت طیمورد استفاده را پرداخت کنند. بسته به ذائقه و شرا یغذا هزینه قبل، از دهدیاجازه م

ها اهها و دانشگاز دانشکده ی. بعضدیابیمناسب، ارزان و در دسترس ب ییغذا یهابرنامه دیتوانیم

. کنند یسینونام ییبرنامه غذا کیدر  کنندیساکن هستند را ملزم م سیکه در پرد یانیدانشجو

 ییاز غذاها شامل مواد غذا یاشده باز هستند و مجموعهیبندزمان تساعا یط هاسرویسسلف

 ساکن انیدانشجو یبرا ییغذا یهابرنامه اوقات یگاه. کنندیخواران را سرو ماهیگ ژهیو یاهیگ

 شودیم محسوب یانیدانشجو یبرا یاالعادهفوق یرفاه خدمات که دارد وجود زین سیپرد از خارج

 آپارتمان کی در که دیدار برنامه اگر. بخورند سیپرد در روز در غذا وعده دو است ممکن که

 در ار سرویسسلف در غذا سرو یاجتماع یهاجنبه ای دیندار یآشپز به یلیتما ای دیکن یزندگ

 در عموماً هاسرویسسلف. دیکن امتحان را خود دانشکده ییغذا برنامه دیتوانیم دیریگیم نظر

 .هستند بسته یلیتعط یهادوره و لیتعط یروزها
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 مرور

 ؛دیانواع مختلف اسکان در دانشکده و دانشگاه خود را بدان 

 ییباال یمتأهل از تقاضا انیها و دانشجوخانواده یاسکان برا زیو ن سیمسکن در پرد 

 ؛دیزود درخواست کن یلیبرخوردار است. خ

 در سیپرد از خارج مسکن اداره با د،یابی اسکان سیپرد از خارج در دیگرفت میاگر تصم 

 ؛دیکن مشورت دانشگاه ای دانشکده

 از آن را  یو اگر مورد دیدقت مطالعه کنبه را اجاره و اجاره نهیهز یهانامهتوافق یتمام

 ؛دیآن را امضا نکن دیستیبا آن موافق ن ایو  دیشویمتوجه نم

 دیکن یبررس خود مسکن شرایط از جدا را سیمختلف درون پرد ییغذا یهابرنامه. 

 دیمف یهاتیساوب

Apartments.com 

http://www.apartments.com 

Hostelling International 

http://www.hihostels.com 

Hotels.com 

http://www.hotels.com 

 اطالعات عملی در مورد زندگی روزمره -1فصل 

 امور پولی 

 متحدهارز ایاالت

دالر را  کی. شودیم میسنت تقس 966است که به ( $دالر ) ،متحدهاالتیمبادله در ا یواحد اصل

سنت،  5سنت،  9در چرخه بازار وجود دارد:  جی. چهار سکه راسندینویم 1.00 $ یا 1$عموماً 

 کنندیها اشاره نمآن یها بر اساس ارزش سنتسکه نیاغلب به ا هاییکایسنت. آمر 15سنت و  96

 و دائم ار یسنت ده کل،ین را یسنت پنج ،یپن را ینتس کی سکه. برندیکار مه ها را بآن نام بلکه

 اما دارند وجود زین( یسنت 56) یدالر مین و یدالر کی یهاسکه. نامندیم کوارتر را یسنت 15

 .شوندیم افتی یندرت در چرخه پولبه
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( "یدالر کیاسکناس "مثال  یبرا ،شوندیم دهیمتحده )اغلب اسکناس ناماالتیا یپول کاغذ

مورد نادر است(،  نیاما ا 2.00 $) ی( و دو دالر1.00 $) یدالر کی یتک یپول یصورت واحدهابه

( 50.00 $) ی(، پنجاه دالر20.00 $) یدالر ستی(، ب10.00 $) ی(، ده دالر5.00 $) یپنج دالر

 گریکدی هیمتحده از نظر ظاهر شباالتیا یها( موجود است. اسکناس100.00 $) یدالر صدکیو 

تحده ماالتیا یخیتار یهاچهره از یمتفاوت ریتصو و هستند متفاوت یرقم ارزش نظر از اما هستند

 که شوندیم مشخص سکه هر ارزش با زیمتحده ناالتیا یهاهر واحد وجود دارد. سکه یبر رو

 .دارد متفاوت یااندازه واحد هر البته

 یبانک حساب شیگشا

است.  یحساب بانک شیگشا ،دیمتحده انجام دهاالتیا به دنیرس از پس دیبا که ییکارها از یکی

 ها در مرکز شهرغالب بانک ی. اداره مرکزدیدر اتاق نگه ندار ای دیبا خود حمل نکن ادیپول نقد ز

 یهابخش ریسا در معموالً شود،یم دهینام "شعبه"تر که کوچک یهاشهرک قرار دارد. اداره ای

ونت محل سک یکیدر نزد یااگر بانک شما شعبه یحت .شوندیم یافت حومه زین و شهرک ای شهر

ات . ساعدیخودکار استفاده کن یبانک یهانیخود از ماش یازهایرفع ن یبرا دیتوانیشما ندارد م

آخر  یو در روزها بندندیم یتجار یهابنگاه ریزودتر از سا یها متفاوت است. بعضبانک یکار

ند در انتخاب نتوایم یالمللنیب انیمشاور دانشجو محدود باز هستند. یهفته تنها ساعات

 د.نکن کمک شما به دانشگاه سیپرد به بانک نیترکینزد و نیترمناسب

 ارائه ماش یازهاین به نسبت را یبهتر خدمات کیکدام دینیبب تا دیکن یبررس را بانک نیچند

مختلف با هم متفاوت است. قبل از انتخاب  یهاانداز بانکپس و یجار حساب سود نرخ. کنندیم

داز انپس یهاها بر حسابآن سود نرخ و مختلف یهابانک و دینوع حساب )ها( و بانک، جستجو کن

 ینترنتیا معتبر یهابانک اریبس از یکی دیتوانیم نیهمچن. دیکن سهیمقا گریکدیرا با  یو جار

 دیتوانیم ،دیکن استفاده ینترنتیا بانک از که دیگرفت میتصم اگر. دینظر داشته باشمد را موجود

 .کنید افتتاح را خود( یمتحده حساب )هااالتیبه ا دنیقبل از رس

 ساعته 14 یدستگاه خودپرداز و بانکدار

 یهادستگاه قیطر از را ساعته 16 یبانک خدمات ییکایآمر یهابانک یتمام باًیامروزه تقر

 کی د،یکنیم باز بانک کی در را یحساب یوقت. دهندیارائه م( ATMها )امیتیا ای خودپرداز

 نیا از دیتوانیم. شودیشما صادر م ی( براPIN) یشخص ییشناسا شماره کی و یبانک کارت
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 ییهاتراکنش و دیابی یدسترس خود حساب به تا دیکن استفاده مربوطه بانک خودپرداز در کارت

 نیهمچن. دیحساب را انجام دهمانده مشاهده زین و وجه انتقال و پول زیوار و افتیدر لیقب از

 بابت یزیناچ نهیهز یازا در هابانک ریسا یخودپردازها در کارت نیا از دیتوانیم یطور عمومبه

از  یتافیمبلغ در یرا برا یتیها اغلب محدود. بانکدیپول استفاده کن افتیدر یخدمات تنها برا

 است. 4$تا  2$ نیمبلغ معموالً ب نیکه ا کنندیروز اعمال م کیدستگاه خودپرداز در 

 یحت متحده واالتیا سراسر در آن از دیتوانیم رایز است دیمف اریبس عابر بانک کارت کیداشتن 

-االتیا در کشورها ریسا بانک عابر یهاکارت از دیتوانیم نیهمچن. دیکن استفاده کشورها ریسا

حده عمل متاالتیا در استفاده مورد یبانک یهاشبکه از یکی در که دیاستفاده کن یمتحده تا زمان

متحده تاالیا در بانک آن کارت از دیتوانیم ایآ دیکنند. قبل از ترک کشور خود از بانک خود بپرس

 است ازین یاضطرار یتیوضع در که است مناسب یزمان ژهیطور وبه امر نیا. ریخ ای دیاستفاده کن

 .دیکن افتیسرعت پول دربه خود کشور از

 نیآنال یبانکدار

 دماتخ یتمام یحت ای اکثر تا دهندیم خود انیمشتر به را امکان نیمتحده ااالتیا یهااکثر بانک

حساب گرفته تا مانده مشاهده از زیچهمه شامل امر نیا. دهند انجام نیآنال صورتبه را یبانک

 بانک هک شودیم یباتیترت انجام و یکیطور الکترونها بهپرداخت قبضها، انتقال وجه بین حساب

 مه و ینترنتیا یهابانک در هم خدمات نیا. کند ارسال هابنگاه ای افراد به یشخص یهاچک شما

 .دیسبپر نیآنال یبانک خدمات مورد در حتماً حساب افتتاح هنگام. شودیم ارائه یسنت یهابانک

 و چک یجار یهاحساب

 قیطر از آن ارسال ای و پول ادیز مبالغ حمل از تا دهدیم را امکان نیبه شما ا یجار یهاحساب

پول  ایجبهمتحده از چک االتیا یهابنگاه ای هافروشگاه اکثر در دیتوانیم رایز دیکن اجتناب لیم

روزانه شما وجود دارند که  ازینمورد پول از ینگهدار یبرا یمناسب یهامکان. دینقد استفاده کن

ارت کتیدب از مردم از یاریکارت /کارت چک متصل هستند. بسدبیت ایخودپرداز  کیمعموالً به 

 نیبنابرا ؛کنند برداشت خود یجار حساب از ماًیمستق را پول توانندیم رایز کنندیاستفاده م

-تیبدر مورد د شتریکسب اطالعات ب ی)برا ستین یکاغذ یهاچک یریگیبه نوشتن و پ یازین

انداز پس یهاحساب به نسبت یجار یهاحساب(. دیکن مراجعه ریشده در زکارت به موارد ذکر

نداز نیز ابنابراین افراد بسیاری حساب پس ؛پردازندبرای مبلغ سپرده می یاغلب نرخ سود کمتر
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 ،تا مدتی بدان نیاز نداشته باشنداین امکان وجود دارد پولی که ممکن است  وکنند افتتاح می

 ارزش بیشتری پیدا کند.

 های سپردهحساب

 خود با را یلیتحص سال کل یبرا ازینمورد پول شتریب یحت ای و یکاف مبلغ که دیاگر برنامه دار

انداز معموالً پس حساب. دیانداز را مدنظر داشته باشپس حساب کی شیگشا است بهتر د،یاوریب

 پرداخت یبرا دهدیم امکان شما به و پردازدیم یشترینرخ سود ب یجارنسبت به حساب 

 .دیکن برداشت پول حساب از یزندگ یهانهیهز

 کارتتیدب

 پرداخت یبرا هاآن از که بار هر رایکارت استفاده کرد زتیعنوان دببه توانیها را ماکثر کارت بانک

از  یرایگرچه بس کندیم برداشت پول شما یجار حساب از ماًیمستق دیکنیم استفاده یانهیهز

 شهیهم که است یخوب دهیا اما کنندیکارت استفاده متیپول نقد از دب یجاها اکنون بهفروشگاه

 ای ردیکارت نپذتیدب یفروشگاه است ممکن رایز دیباش داشته خود همراه نقد پول یکم مقدار

 .نکند کار کارت با پرداخت ستمیس نکهیا

 یپرداختشیپ تیدب یهاکارت

االتیا یهافروشگاه اکثر در اکنون زین یپرداختشیپ یهاکارتتیها، دبکارتتیدب ریهمچون سا

 ،یاز حساب جار میطور مستقهپرداخت پول ب یموافقت برا یجاهد. بونشیم رفتهیمتحده پذ

 ؛دارد ودوج کارت در که دیپول بپرداز یمبلغ مشخص یپرداختشیکارت پتیدب کیبا  توانیدمی

ام مبلغ درون کارت به اتم کههنگامی .دیاستفاده کن دیخر یبرا زانیتا آن م دیتوانیم نیبنابرا

 زیپره یبرا یدیروش مف یپرداختشیپ یهاکارتتی. دبدیمجدداً پول به آن اضافه کن دیبا دیرس

را  یپرداختشیپ یهاکارتتیدب دیتوانی. ماستاز بانک  ادیز نهیازحد و برداشت هزشیب خرج از

-ارائه کیرا از  یپرداختشیکارت پ .دیکن هیها تهاز فروشگاه یاریو بس نیصورت آنالهاز بانک، ب

(، مستر کارت American Express) اکسپرس کنیدهنده عمده اعتبار همچون امر

(MasterCard )زایو ای (Visaته )رفتهیپذ یاطور گستردههب که دیباش مطمئن تا دیکن هی 

 .شودیم
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 "خرید نسیه"و  یاعتبار یهاکارت

. است دیمف اریبس یاعتبار کارت داشتن و ریمتحده فراگاالتیدر ا یاعتبار یهااستفاده از کارت

 هاسازمان ریسا و یارهیزنج یهافروشگاه گاز، یهاشرکت ،یاعتبار کارت یهاشرکت ها،بانک

ور طخود را به یاز بده مبلغ حداقل کی دیبا هاکارت نیا دارندگان. کنندیم صادر یاعتبار کارت

 یهاتقاضانامه. شودیم صادر شانیبرا "یشارژ مال"صورت  نیا ریغ در ای کنند پرداخت انهیماه

 و محل هاآن اغلب و است موجود هافروشگاه و هابانک از یاریبس در یاعتبار یهاکارت ژهیو

. پرسندیم را یبانک اطالعات یبعض و یفعل آدرس در یو سکونت مدت ،یمتقاض درآمد زانیم

 هداشت یدرآمد زانیم حداقل یمتقاض که دارندیکننده بانک ملزم مصادر یهاشرکت از یبعض

 ودیق مورد در حتماً د،یکنیم دیخر هیطور نسبه ای دیکنیم استفاده یاعتبار کارت از اگر. باشد

 اجازه تنها کاربر به هاکارت از یاریگرچه بس دیاطالعات کامل داشته باش یدهنامه وامتوافق

احتمال وجود دارد که مجبور  نیاما ا دهندیانه خود را میماه یهاحسابصورت از یبخش پرداخت

در هر ماه  ،دیپردازیطور کامل نمرا به یهر مبلغ یدرصد برا 19تا  یگاه ،یینرخ سود باال دیباش

 .پرداخت کنید

 دادن انعام

 اب میچه همواره تصمگر. شودیصورت حساب اضافه نممتحده، انعام )پاداش( معموالً بهاالتیدر ا

. دیربه جا بگذا یخدمات انعام یبعض یبرا رودیاما معموالً انتظار م ریخ ای دیبده انعام که شماست

 یمتردستمزد ک کنندینم افتیکه در ییهامعموالً نسبت به آن کنندیم افتیکه انعام در یافراد

 ،عاممتوسط ان زانی. مکنندیحساب م یافتیانعام در یاز درآمد خود بر رو یبخش یو برا رندیگیم

 درصد است. 95شده خدمات ارائه تیفیو ک زانیبسته به م

 خدمات با رستوران کی در درصد 16 ای درصد 95 انتظار مورد انعام زانیم: شخدمتیگارسون/ پ

 رداختپ یبرا اگر. دیبگذار زیم یرو شخدمتیپ یبرا را انعام رستوران ترک هنگام دیبا. است یعال

ساب حصورت مبلغ کردن جمع از قبل را انعام مبلغ دیتوانیم دیکنیم استفاده یاعتبار کارت از

 96 ود؛ب خواهد کمتر انعام آنگاه دینیبنش آن بار پشت در رستوران کی در اگر. دیبه آن اضافه کن

حساب به هنگام سفارش غذا پرداخته فود صورتفست رستوران کی در. است یکاف درصد 95 تا

 ظارانت مورد سرویسسلف ای تریاکافه در یانعام چیه. ستین انتظار مورد یانعام چیه و شودیم

 .ستین

 عنوان انعام مرسوم است.به هیکرا کل درصد 95 تا 96 پرداخت: یراننده تاکس
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 مرسوم است. فیهر ک یبرا 2$تا  1$باربران فرودگاه و هتل: پرداخت 

 16تا  96ها سسه به آنؤم نوع به بسته معموالً: ییبایز و شیآرا متخصص و شگریآرا شگر،یرایپ

 رد مد متخصص کی به دیتوانیم. شودیعنوان انعام پرداخت محساب بهدرصد کل مبلغ صورت

 نسبت یشتریب پول کندیم صرف شما شیآرا یبرا را یادیز زمان که متیقگران اریبس سالن کی

 .کندیم کوتاه را شما یمو یسلمان مغازه کی در که دیبده یفرد به

 .کند افتیعنوان انعام دردالر به 2$تا  1$معموالً  دیخدمتکار با نی: انیپارک ماش شخدمتیپ

به کارمندان اداری، افسران پلیس یا کارمندان دولت انعام پیشنهاد نکنید. این امر در  گاهچیه

دهی به کارکنان پشت میز هتل، رانندگان اتوبوس، متحده غیرقانونی است. نیازی به انعامایاالت

 نیست. بنزینپمپراهنماهای سینما، فروشندگان، سرپرستان پرواز یا متصدیان 

  تلفن -ارتباطات 

 یتمام اًبیتقر. باشند داشته تلفن دارند لیتما یشخص میجهت رفاه و حفظ حرغلب دانشجویان ا

 نایدانشجو یتمام یبرا که هستند "یاطبقه" ای یخوابگاه تلفن کی یدارا حداقل هاخوابگاه

 راه یهاتماس نهیهز و اندکرده نصب تلفن خط کی اتاق هر در هاخوابگاه ریسا. است مشترک

 ودتانخ دیبا د،یهست تلفن خط یدارا و دیکنیم یزندگ سیپرد از خارج اگر. است ارزان اریبس دور

 تلفن قبوض پرداخت نیتضم جهت یاعهیود زین و نصب یهانهیهز و کرده یداریخر را یگوش

 شامل معموالً که شودیشما صادر م یصورت ماهانه برابه تلفن نهیحساب هزصورت. دیبپرداز

 نی. ااستراه دور  یهاتماس یبرا شتریب یانهیعالوه هزهب یخدمات محل یبرا ی اندکاهزینه

 متحده با هم متفاوت است.االتیا مختلف مناطق در هانهیهز

 شماره تلفن

 و شودیم یرقمسه "یکد محل"هستند که شامل  یرقم 96متحده االتیها در اتلفن یهاشماره

 نتلف شماره که یرقمهفت عدد کی زین و دهدیم پوشش را شهر کی از یعیوس بخش ای منطقه

 نترنتیا ای و تلفن دفترچه در را آن دینتوانست و دیداشت ازین تلفن شماره کی به اگر. است یاصل

 راتمخاب یراهنما شماره مناطق غالب در. دیریتماس بگ "مخابرات یراهنما" با دیتوانیم د،یابیب

 .است "699"
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 یاضطرار یهاشماره

دانشگاه را  سیپرد یو خط اضطرار خود پزشکان نجات، اداره س،یپل ،یمحل ینشانآتششماره 

از  یاری. در بسدیکن یخود نگهدار کینزد ییدر جا ای دیکن رهیها را در تلفن خود ذخآن و دیابیب

 ازین یراراضط یتیدر موقع یاورژانس پزشک ای ینشانآتش س،یبه پل یمتحده، وقتاالتیجوامع در ا

 یاضطرار مورد اپراتور دیکرد یریگرا شماره 199 کههنگامی. کنید یریگرا شماره "199" د،یدار

 اوقات غالب. خواندیم فرا را شما به کمک یبرا مناسب نهیگز سپس و پرسدیم را شما آدرس و

 همم یلیخ. برسد کمک تا دهدیم انجام را الزم توصیه و کمک شما به و ماندیم خط یرو اپراتور

 مورد نیا از ریغ تماس و شود گرفته تماس یاضطرار مورد در تنها 199 شماره با که است

 است. یقانونریغ

 تماس راه دور

دهنده تماس هزینه تماس راه دور به ساعت تماس در روز، مدت تماس، نوع تماس و شرکت ارائه

راه  خودکار به خدمات تلفنطور به دیشویوصل م یبه شرکت تلفن محل کههنگامیدارد.  یبستگ

 ابانتخ از قبل. دیکن انتخاب را آن از ریغ یشرکت نکهیا مگر دیشویدور آن شرکت متصل م

 هم با را مختلف یهاشرکت موجود یهابسته و متیدهنده خدمات تلفن راه دور، قارائه شرکت

که  ندریگیدر نظر م یکسان یرا برا یاژهیو یهاها نرخشرکت نیاز ا یاریبس رایز دیکن سهیمقا

 دیباش داشته دور راه تماس دیخواهیم اگر. کنندیم یریگکشور را شماره ایشخص  کیمکرراً 

ها( را مدنظر و شب تعطیل یروزها هفته، آخر یروزها)معموالً  نرخ نیترنییپا با یهازمان حتماً

راه دور مناسب شما مطمئن دهنده خدمات تلفن ارائه شرکت نیبهتر مورد در اگر. دیداشته باش

 .دیکن صحبت یالمللنیب انیدانشجو مشاور با د،یستین

 یخارج یتماس به کشورها

 میستقم تماس البته و است ریپذکشورها امکان یمتحده به تماماالتیا از میمستق تماس باًیتقر

، سپس کد "699"ابتدا  دیبا یالمللنیب تماس یبرا. است ترارزان اپراتور قیطر از اتصال به نسبت

 .دیکن یریگرا شماره یکشور، کد شهر و شماره تلفن اصل
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 تلفن یهاکارت

 هایخواروبارفروش س،یپرد یهایفروشکتابدر  یاطور گستردهبه یپرداختشیتلفن پ یهاکارت

 باغل و ارزان اریبس هاکارت نیا تماس نرخ. هستند موجود نترنتیا زین و یرفاه یهافروشگاه و

-شیپ یهاکارت. است خود کشور با تماس جهت یالمللنیب انیدانشجو یبرا راه نیترارزان

 اشندب داشته یمحل شماره کی به تماس ای گانیرا تماس کی تا دارندیکاربران را ملزم م یپرداخت

 زمانمدت. دهدیم یزمان تماس خاصمدت هاآن به که کنند یریگشماره را ژهیو کد کی سپس و

اطراف  یهادارد. فروشگاه یبستگ یبه شماره تلفن و نوع کارت انتخاب قهیدر هر دق متیتماس و ق

 اغلب د؛یخود جستجو کن یهاغالب تماس یکارت برا نیترمناسب افتنی یبراخوبی بهرا 

 به ییهاتماس قهیهر دق یچند سنت برا یدر ازا یپرداختشیپ یهاکارت از استفاده با دیتوانیم

 .دیباش داشته ایدن سراسر

 همراه ای لیموبا یهاتلفن

 زین "همراهتلفن " یا "فونسل ")که  لیموبا تلفن از رندیگیم میتصم دانشجویان از یاریبس

 ولمعق یهامتیمتحده تلفن همراه با قاالتیاستفاده کنند. در ا یطور شخصبه( شودیم دهینام

تماس ارزان ارائه  یهااز طرح یامربوطه، مجموعه یهاموجود هستند و شرکت یاطور گستردهبه

 یهاطرح هاشرکت یبعض. شودیم کشور سراسر به گانیرا دور راه تماس شامل که دهندیم

. ددارن کشور ای التیا شخص، کی به مکرر یهاتماس که دهندیم ارائه یانیمشتر به را یاژهیو

 فنتل از استفاده قبال در یارانهیگسخت یهااستیس یدارا هادانشگاه و هادانشکده از یاریبس

 .هستند کالس سر ای دانشگاه سیپرد در همراه

 ینترنتیا یهاتماس

 قیاز طر راراه دور و خارج از کشور خود  یهاانجام تماس دیتوانیم دیدار یدسترس نترنتیاگر به ا

پروتکل  به نام یورااستفاده از فندهندگان خدمات با ارائه از یاریبس. دیمدنظر داشته باش نترنتیا

با  ای گانیطور رابه را خود یصدا کنند کمک شما به توانندی( مVoIPصوت روی اینترنت )

 یگریا تلفن دب وتریخود با کامپ وتریو از کامپ دیکن لیتبد یوتریکامپ گنالیبه س یانهیحداقل هز

یکی از خدمات محبوب  .بسیاری در دسترس هستند VoIPدهندگان ارائه. دیریبگ تماس

است که به کاربران امکان ورود به سیستم و انجام  "Skype"المللی اسکایپ دانشجویان بین

دهد )برای کسب اطالعات بیشتر در طور رایگان میهای اساسی کامپیوتر به کامپیوتر را بهتماس
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ت و خدمات پست اینترن"مورد استفاده از اینترنت و کامپیوتر در پردیس دانشگاه به بخش 

 .در ذیل مراجعه کنید( "الکترونیک

 های عمومیتلفن

 ،تماس جادیا یموجود هستند و کاربر ملزم است برا یمناطق تجار یدر بعض یعموم یهاتلفن

 تلفن چاپ شده یتماس بر رو جادیرا وارد دستگاه کند. دستورالعمل ا یکارت اعتبار ایسکه و 

 دهدیم امکان کاربران به که فروشندیرا م ییهاکارتتیدب زیتلفن ن یهااز شرکت یاریاست. بس

 از استم نهیهز رندیگیم تماس یعموم تلفن کی از که بار هر سپس و بپردازند یمشخص مبلغ

 .شودیم کسر کارت

 لیمیا و نترنتیخدمات ا

 و دهندیم گانیرا لیمیا آدرس کی انیمتحده به دانشجواالتیا یهاها و دانشگاهغالب دانشکده

 اب دانشکده از یادار اخبار افتیدر یبرا آدرس آن از که کنندیم ملزم را انیدانشجو زین یاریبس

 از یاریبس در ینترنتیا خدمات. کنند استفاده خود یدرس یواحدها مورد در اطالعات کسب

. ندکنیم افتیدر یورافن آن از تیحما یبرا یانهیهز مؤسسات یبعض اما است گانیرا هادانشگاه

 دیانتویکه در آنجا م دارند وتریکامپ نیبا چند ییهااتاق ت،االیا یهادانشگاه و هادانشکده غالب

 امانج یبرا یوتریکامپ یهارافزااز نرم ای دیکن جستجو نترنتیا در د،یکن چک را خود لیمیا

 ودخ خوابگاه اتاق در یزیروم وتریکامپ کی از انیدانشجو یبعض. دیکن استفاده خود فیتکال

 یبعض .آورندیم خود با دانشگاه طیاستفاده در مح یتاپ را برالپ کی نکهیا ای کنندیم استفاده

 از خارج که یانیدانشجو. هستند هاخوابگاه یهااتاق یتمام در شبکه اتصال یدارا هادانشگاه

 ای و فیتخف با دانشگاه سرور از یاتصال درخواست توانندیم کنندیم یزندگ دانشگاه سیپرد

 هاستفاد یبرا که دارندیم ملزم را انیدانشجو یتمام هادانشکده یبعض. بدهند گانیرا احتماالً

. بخرند فیبا تخف یدهنده محلارائه کیتاپ(، معموالً از لپ کی)اغلب  وتریکامپ خود یشخص

حتماً  نیبرابنا ؛مختلف با هم متفاوت هستند یهاسیپرد نترنتیو ا وتریبه کامپ یو دسترس نهیهز

 .دیخود صحبت کن یخود در مورد دانشگاه آت یالمللنیب انیبا مشاور دانشجو مورد نیدر ا

 یمتن امیارسال پ

 نیب ارتباطات شکل نیترمحبوب به احتماالً را یمتن امیاستفاده گسترده از تلفن همراه ارسال پ

 الارس با رابطه در هادانشگاه و هادانشکده از یاریبس. است کرده لیمتحده تبداالتیا در جوانان
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 نیقوان نیاز ا امیحتماً قبل از ارسال پ نیبنابرا ؛هستند یخاص نیقوان یدارا سیپرد در یمتن امیپ

 .دینکن ارسال امیپ یگاه هنگام رانندگچی. هدیابی یآگاه

 متحدهاالتیا یخدمات پست 

 یآدرس پست

 دیهبد یمتحده را به خانواده و دوستاناالتیا در خود یپست قیقبل از ترک کشور خود، آدرس دق

 انیدانشجو مشاور طرف از یانامه د،یدانینم را آدرس هنوز اگر. نوشت خواهند نامه شما یبرا که

 .دیتر به خانواده و دوستان اطالع دهعیخود را هرچه سر یسپس آدرس دائم دیبفرست یالمللنیب

 رمندکا ای و یالمللنیب انیدانشجو مشاور حتماً د،یمتحده تغییر داداالتیهرگاه آدرس خود را در ا

 انیرا در جر DS-2019 ایو  I-20شده در فرم ( فهرستROمسئول مربوطه ) (/DSO) یادار

 رییتغ فرم کی دیتوانیم نیکند. همچن یروزرسانهشما را ب SEVIS هیبتواند نما یتا و دیقرار ده

 رگونهه بتواند یپست ستمیس تا دیکن لیتکم نیصورت آنالهب ای یمحل پست اداره در را آدرس

 شش تا خدمات نیا. کند ارسال مجدداً دیجد آدرس به را شما میقد آدرس به یارسال مرسوله

 .کرد دیتمد زین کامل سال کی یبرا را آن درخواست به بنا توانیم و ابدییم ادامه ماه

 خانهپست

 زیتر نکوچک شعب نیچند یتر دارابزرگ یشهرها و است یمرکز پستخانه کی یهر شهر دارا

 دیخر یبرا یمحل حداقل ای و پست اداره یدارا خود هادانشگاه و دانشکده از یاریبس. هستند

 تاس ممکن و هستند متفاوت هم با پست یهااداره یکار ساعات. هستند مرسوالت ارسال و تمبر

 کی را خود مرسوالت پست ادارات شتریب. باشد محدود هفته آخر یروزها در یکار ساعات نیا

 .کنندیم ارسال فدرال یهایلیتعط و هاکشنبهیجز هبار در روز، ب دو ای

 پست یهانرخ

 شما ازیمقصد و سرعت موردن ،یبسته به نوع مرسوله ارسال مرسوله پست یبرا یاریبس یهانهیگز

 .دارد وجود آن افتیدر یبرا

متحده به آدرس االتیا یپست خدمات تیساوب ای ینرخ در اداره پست محلاطالعات مربوط به 

http://www.usps.com نیمتحده به کاربران ااالتیا یپست خدمات تیساموجود است. وب 
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 پاکت قبیل از پستی ملزومات و کرده یداریخر را یپست تمبر نیصورت آنالهب تا دهدیم را امکان

 .دهند سفارش را جعبه و نامه

 یپست یهاصندوق

 افتیدر یبرا و اجاره را هاآن دیتوانیدارند که م یدار کوچکقفل یهاغالب ادارات پست صندوق

 متفاوت هم با مختلف یشهرها در هاصندوق نیا اجاره نهیهز. دیکن استفاده آن از خود مرسوالت

-کینزد به(، شوندیم دهینام "یپستصندوق ")معموالً  پست اداره صندوق درخواست یبرا. است

را به همراه  یدولت یرانندگ نامهیهمچون گواه ییکارت شناسا .دیکن مراجعه پست اداره نیتر

صندوق پستی برای شما تعیین  کههنگامیشده باشد.  آن درج یکه آدرس شما رو دیداشته باش

مرسوالت خود را در آن  پسنیازاکنید و شد، یک قفل و کلید و یا تنها یک کلید دریافت می

کند آدرس دقیقی را به شما کنید. فردی که در این رابطه به شما کمک میصندوق دریافت می

ا درنتیجه مرسوالت در صندوق پستی شم ،دهد که افراد باید برای مکاتبه با شما استفاده کنندمی

ر ن را در پردیس دانشگاه دها نیز صندوق پستی رایگاها و دانشگاهشود. غالب دانشکدهدریافت می

 دهند تا مرسوالت خود را در آن دریافت کنند.اختیار دانشجویان قرار می

 UPS ،DHL)همچون  یتجار ای یخصوص یهااز شرکت یاریفدرال، بس یپست ستمیعالوه بر س

 یهانهیگز از یعیوس فیط قیطر از را شتازیو پ یمعمول ی( خدمات پستFederal Expressو 

 افتیدر مازاد یانهیمرسوالت هز یبندبسته یبرا هاشرکت نیا معموالً. دهندیم ارائه ارسال

 .کنندیم

 یبهداشت و تندرست

 یدرمان یبهداشت خدمات و هستند کینیکل یمتحده دارااالتیا یهاها و دانشگاهغالب دانشکده

 هب عموماً خدمات نیا. دهندیم ارائه انیدانشجو به افتهیفیتخف یانهیهز با ای گانیطور رابه را

 یلیخ احتمال به یجد یماریب وجود صورت در. شودیم محدود یاورژانس و یجزئ یهادرمان

 .داد خواهد ارجاع جامعه در یگرید یسسه درمانؤم به را شما دانشگاه ادیز
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 یدانشگاه یبهداشت یهاکینیکل 

 خانواده یپزشک یهامراقبت

ائه ار انیرا تنها به دانشجو یخدمات درمان ،دانشگاه سیپرد در موجود یهاکینیکه کلییآنجااز

 یدنبال منبع درمان پزشکه ب دیبا دیکنیخانواده خود سفر م ایبا همسر  کهدرصورتی دهندیم

 جادیا پزشک کیمتحده با االتیا به دنیرس از پس زود یلیخ امکان صورت در. دیباش زین یگرید

 یترسدس یپزشک مراقبت و درمان به شد ماریب شما خانواده از یفرد کهدرصورتی تا دیکن رابطه

 در را هیاول یهامراقبت پزشک/ یعموم پزشک کی دیتوانیم پزشک انتخاب یبرا. دیباش داشته

 دیخواهیاگر م ای دهد ارائه خانواده یاعضا یتمام به را یپزشک خدمات بتواند که دیباش داشته نظر

متخصص اطفال را  کیاطفال و کودکان تخصص داشته باشد،  یهایماریباشد که در ب یفرد

 کند، تمرکز زنان بهداشت بر که باشد یفرد دیخواهیاگر مهمچنین . دیمورد مالحظه قرار ده

 دوستان از. دینظر داشته باشمد را زنان یهایماریب متخصص مانیزا متخصص کی دیتوانیم

ر د هیتوص افتیدر یخود برا یالمللنیب انیمشاور دانشجو ای انیدانشجو یدرمان خدمات خود،

 د،یکنیقرار مالقات تلفن م کی یبرا کههنگامی. دیریمورد پزشکان در دسترس جامعه کمک بگ

 مهیکه ب یو در مورد خدمات پزشک دیخدمات سؤال کن یپزشک برا یافتیدر یهانهیدر مورد هز

 مورد در شتریب اطالعات کسب یبرا. دیباش داشته یآگاه حتماً دهدیپوشش مرا شما  یدرمان

 "یدرمان خدمات مهیب" بخش 1 فصل به یدرمان خدمات مهیب و مراقبت و بهداشت یهابرنامه انواع

 .دیکن مراجعه
 خرید

 مجموعه با "یتجار یهامجتمع" ای دیمراکز خر یمتحده دارااالتیا یشهرها نیترکوچک یحت

 و ماش یزندگ منطقه به بسته هافروشگاه کار ساعات. هستند خدمات و هافروشگاه از یاگسترده

امر در  نیا چهچنان ،ستندین لیتعط ناهار وقت در هابنگاه و هافروشگاه. است ریمتغ فروشگاه نوع

 کشورها مرسوم است. ریاز سا یاریبس

 متحدهاالتیمتعارف در ا یهاانواع فروشگاه

 دیوانتیهستند که م یفروشکتاب کی یها دارادانشگاه یتمام باًیدانشگاه: تقر یفروشکتاب

. دیکن یداریاجناس را در آنجا خر ریاز سا ایمجموعه زین و دانشگاه آرم با خود ملزومات و هاکتاب

 یامالحظهطور قابلبه دومدست یهاچه نو و چه کهنه موجود است. کتاب یدرس یهاغالب کتاب
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درونش عالمت زده شده  یتر هستند اما ممکن است خراب شده باشند و توسط صاحب قبلارزان

 دیکن حذف را یدرس است ممکن رایز دیدار نگه را خود دیخر دیرس دیکنیم یدیباشد. هرگاه خر

 یهاکتاب یلیتحص ترمانیپادر  اگر. دیآن را برگردان دینباشد و بخواه ازتانینمورد یکتاب نکهیا ای و

با ا رها آن دیتوانیاغلب م د،ینداشت یازیها نبه آن گریبودند و د یخوب تیشما در وضع یدرس

 .دیبفروش یفروشکتاب به کمتر یمتیق

 است یبزرگ فروشگاه شود،یم خوانده "یخواروبارفروش" یها: سوپرمارکت که گاهسوپرمارکت

اقالم اعم از لوازم آشپزخانه،  ریاز سا یو مجموعه مختلف یشیآرا ،یبهداشت ،ییغذا مواد آن در که

در سوپرمارکت معموالً کمتر  هامتی. قشودیاوقات پوشاک فروخته م یو گاه یخانگ اهیگل و گ

 با یاها اگر در منطقهسوپرمارکت یکوچک و مستقل است. در بعض یهافروشگاه یهامتیاز ق

 موجود است. زین یخارج یمهاجر قرار داشته باشند، غذاها ادیز تیجمع

 لوازم از یعیوس مجموعه معموالً و شودیم خوانده زین "دراگ استور"متحده االتیداروخانه: در ا

 دیوانتیمکان م نی. در ادهندیاقالم را در کنار دارو ارائه م ریو سا ریالتحرلوازم ،یبهداشت ،یشیآرا

مان در جیرا یو داروها نیآسپر لینشده( از قب زی)که توسط پزشک تجو "یزیغیر تجو" یداروها

ا داروه ی. بعضدیکن یداریتوسط پزشک( خر یزی)تجو "یزیتجو" یداروها زیو ن یسرماخوردگ

 .کرد یداریخر پزشک یکتب زیتجو با توانیمتحده را تنها ماالتیدر ا

 رد دیتوانیم و هستند یادیز یهاها یا غرفهبخش یبزرگ دارا یهابزرگ: فروشگاه یهافروشگاه

 یداریرا خر رهیو غ ورآالتیهدیه، ز ،ینیلوازم آشپزخانه، ظروف چ ،یبرق لوازم کفش، پوشاک، آنجا

 بزرگ با هم متفاوت است. یهااقالم در فروشگاه تیفیو ک متی. قدیکن

اقالم  متیبزرگ هستند اما ق یهافروشگاه هیشب یفیتخف یها: فروشگاهیفیتخف یهافروشگاه

ساز یاقتصاد بزرگ، و کنندیم یداریخر باال حجم در را خود اجناس رایاست زتر ها عموماً ارزاننآ

 کارت ورود یبرا و دیبپرداز تیعضو نهیهز دیبا یفیتخف یهافروشگاه یو ساده هستند. در بعض

 .دیده ارائه را تیعضو

 رستوران 

 یغذاها تنها یبعض. هستند یادیز یهامتیق فیبا ط ییهارستوران یمتحده دارااالتیا یشهرها

 سرو را ایدن مختلف مناطق "یقوم" یغذاها گرید یکه بعضیدرحال کنندیم سرو یامنطقه

 یاها غذاهرستوران ریسا ،هستند لیاص اریبس یقوم یهارستوران نیا از یتعداد گرچه. کنندیم

 متحدهاالتیا یهااند. صرف غذا در رستورانتعدیل کرده هاییکایرا متناسب با ذائقه آمر یقوم
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 خوردن .شوندیم یبازرس یبهداشت نیطور منظم از نظر نظافت و تطابق با قوانهب رایز است منیا

 رد شتریب یانهیهز با معموالً زین یمعدنآب. است منیمتحده ااالتیا در آب یرهایش از زین آب

 لقب از زیم رزرو یبرا دیبخور غذا یرسم رستوران کی در دیدار قصد اگر. است موجود هارستوران

 یررسب قبل از که است یخوب فکر اما ستین یالزام هارستوران یتمام در زیم رزرو. دیریبگ تماس

 .کندیم صدق تعطیل و هفته آخر یروزها در امر نیا. دیکن

 نقلیه وسایل 

 یعموم هینقل وسایل

. است متفاوت[ مختلف یشهرها]در  یریطور چشمگمتحده بهاالتیا در یعموم هینقل وسایل

 ریکه سایحالدر هستند یجامع و مطمئن ونقلحمل ستمیس یمتحده دارااالتیا یشهرها یبعض

 رد شما یزندگ محل به بسته. دهندیم ارائه یاندک اریبس یعموم هینقل وسایل خدمات شهرها

 و نیترارزان ن،یترساده تواندیم یعموم ونقلحمل دانشگاه، سیپرد ای و دانشکده با ارتباط

 شگاهدان سیپرد از خارج در که دیدار میتصم اگر. باشد دانشکده به رفتن یبرا راه نیترمطمئن

 در یعموم نقلیه وسایل خدمات بسامد مورد در حتماً د،یندار یدسترس نیماش به و دیکن یزندگ

 بکس اطالعات سفر نهیشده و هزیزیربرنامه یهاتوقف زمان خود، یزندگ محل منطقه ای ابانیخ

منظور هب را سفر ماهانه دیخر دیتوانیم د،یدار یعموم هینقل وسایل خدمات به روزانه ازین اگر. دیکن

 هیقلن وسایل اداره در سفر یهاتیبل نیا. دیریبگ نظر در هینقل وسایل یهانهیدر هز ییجوصرفه

 .هستند موجود پست ادارات و هاداروخانه لیقب از هامکان ریسا در اغلب و شما شهر در یعموم

 لیاتومب

 کی هب زین همه نکهیا و دارند نیمتحده همه ماشاالتینظر برسد که در اه گونه بنیممکن است ا

 زین نآ ینگهدار و دیخر نهیهز است ممکن اما است دیمف اریبس نیماش داشتن. دارند ازین نیماش

 سال انیدانشجو به محدود، پارک یفضا علت به هادانشگاه یبعض است ممکن. باشد گران اریبس

 .ندهند را دانشگاه سیپرد در نیماش داشتن اجازه اول

 مطمئن آن اعتبار و یمنیا از تا دینظر خود جستجو کنمورد یهانیماش مورد در: نیماش دیخر

 در آن فروش یچگونگ و نیماش مورد در که دیببر را یکس خود با حتماً دیخر هنگام. دیشو

 .کنندیم مذاکره یمشتر با متیق مورد در نیمتحده اطالع دارد. غالب فروشندگان ماشاالتیا

 یها و برندهادارد. مدل یو نوع آن بستگ خود یانتخاب یهانهیگز آن، سن به نیماش کل متیق
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تر نو ارزان یهانیاز ماش دومدست یهانی. ماشدیکن سهیرا مقا هامتیو ق دینیمختلف را بب

 The Kelly) یکل یداشته باشند. کتاب آب ازین یشتریب راتیهستند اما ممکن است به تعم

Blue Bookدر نیصورت آناله( ب http://www.kbb.com یدیمنبع مف و است یدسترسقابل 

را فهرست کرده  دومدست یهانیاز ماش یاریها و انواع بسعادالنه مدل یاست که ارزش بازار

 کیاز  دیبا نی. همچندیبپرداز دیبا نهیحدوداً چه مقدار هز دیتا بدان دیندازیبه آن ب یاست؛ نگاه

مشکل  که دیکند تا مطمئن شو یرا بررس دیبخر دیخواهیکه م یشخص نیماش دیبخواه کیمکان

 داشته وجود آن یبرا نامهضمانت کی دیبا د،یبخر را نیدار ماشبنگاه کیندارد. اگر از  یاعمده

 .ستین کیمکان نزد نیماش بردن به یازین نیبنابرا و باشد

و  تا از مدارک دیریخود تماس بگ التیدر ا یموتور هینقل وسایل بخش با ن،یماش دیقبل از خر

 .دیریبگ فروشنده از را ازینمدرک مورد هرگونه. آنگاه دیابیاطالع  نیماش کی نالزامات داشت

متحده تاالیا در دیدار قصد اگر: یرانندگ و ییراهنما نیقوان از یرویپ و یرانندگ نامهیگواه افتیدر

 از نامهیواهگ که است یخوب فکر. دیباش داشته معتبر یرانندگ نامهیگواه کی دیبا دیکن یرانندگ

 تیرسم به را یالمللنیب نامهیگواه هاالتیا یبعض رایز شود صادر شما سکونت محل التیا

 به تنها ار آن شناسندیم تیرسم به را یالمللنیب نامهیگواه که ییهاالتیا آن یحت. شناسندینم

 وردم در شتریب اطالعات افتیدر یبرا. رندیپذیمتحده ماالتیا به ورودتان از پس سال کی مدت

 .دیمشورت کن یموتور هینقل وسایل یالتیا بخش یمحل اداره با یالتیا گواهینامه کسب

 تیاهم حائز شوندیها اجرا مآن نکهیا درک و یرانندگ و ییراهنما نیقوان از یرویو پ یآگاه

و  دشونیبازداشت م ایو  مهیپا بگذارند مشمول جر ریرا ز نیقوان نیکه ا یاست. افراد یاریبس

 مختلف یهاالتیدر ا یو رانندگ ییراهنما نی. قواندهندیخود را از دست م یرانندگ یایمزا یحت

ود خ التیا نیمربوط به قوان یدر آزمون کتب دیکسب گواهینامه با یبا هم متفاوت است و برا

 .دیقبول شو زین "یشهر" ای یدر آزمون رانندگ دیبا نی. همچندیقبول شو

 رد آن پوشش زانیم اما است یاجبار لیاتومب بیمه کا،یآمر یهاالتیا اغلب در: لیاتومب مهیب

 مسئول نیماش مالک ،یمال نظر از نباشد، بیمه ینیماش اگر. است متفاوت هم با مختلف یهاالتیا

 یلاتومب مهیب دیخر و یالتیا الزامات مورد در. است نیماش به مربوط خسارات و تصادفات هرگونه

 .دیکن مشورت خود یالمللنیب انیدانشجو مشاور با

 بدون یشهر خارج ای درون سفر یبرا یمناسب روش نیماش کردن اجاره: نیاجاره کردن ماش

 و هاتیمحدود که دیخاطر داشته باشه حال بنیابا. است بودن نیماش مالک ای دیخر زحمت

 دارندیم ملزم هاآژانس از یاریبس مثال یبرا. دارد وجود نیماش اجاره با ارتباط در یخاص الزامات
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 نیماش زیتر نجوان افراد به هاآژانس یبعض. باشد داشته سن سال 15 حداقل کنندهاجاره فرد که

 .کنندیم افتیدر یشتریب نهیهز اما دهندیم اجاره

 پرداخت تیعضو نهیهز که ییاعضا به نیماش اشتراک یهاکلوپ: نیاشتراک ماش یهاکلوپ

رزرو  ایو  رندیقرض بگ نیماش ،بود مناسب شانیبرا که وقت هر تا دهدیم را امکان نیا کنندیم

 از نیصورت آنالهب ای و تلفن با توانندیم کاربران ن،یعنوان عضو کلوپ اشتراک ماشکنند. به

 منزل درب ایشده در شهر و نیمع یاسپس آن را در نقطه کنند دایپ اطالع نیماش بودن موجود

ست و ا نیماش یسنت هنیهز از کمتر اغلب یاشتراک نیماش از استفاده نهیهز. رندیبگ لیتحو

 شده را بپردازند. احتماالًمودهیمسافت پ نیاول ای مهیسوخت، ب نهیاعضا هز ستین یازیمعموالً ن

 ( است.Zip Car) کار پیمتحده زاالتیا در نیماش اشتراک کلوپ نیترمحبوب

 دوچرخه

 و ارزان د،یمف اریبس[ ی]شهر جوامع از یاریبس در و دانشگاه سیاستفاده در پرد یدوچرخه برا

 و یگروه گردش که هستند دوچرخه یهاکلوپ یدارا زین جوامع نیا از یاریبس. است راحت

 امهنیگواه شهرها یبعض سیپل ادارات و هادانشگاه یبعض. کنندیم برگزار یرقابت مسابقات

 در دوچرخه به مربوط یرانندگ و ییراهنما مقررات و قانون مورد در. دانندیم یالزام را دوچرخه

 .دیکن مشورت خود یالمللنیب انیدانشجو مشاور با شهر سطح زین و دانشگاه سیپرد

 کلتیموتورس

ت. غالب اس گرینسبتاً ارزان د وسایلاز  یکی ینقلیه دوچرخه موتور وسایل ریسا و کلتیموتورس

خود  هیقلن لهیموتور داشته باشند، وس نامهیگواه کلتیکه رانندگان موتورس دارندیملزم م هاالتیا

 هاکدهدانش و هادانشگاه از یاریبس. کنند استفاده یمنیاز کاله ا یرانندگهنگام  را ثبت کنند و

 .شود ثبت دانشگاه حراست اداره در مشابه نقلیه لهیوس و کلتیموتورس که دارندیم ملزم

 یحیسفر تفر 

 ییخط هوا

 لیدله ب. است یامنطقه یمسافربر یهاشرکت و یمل ییهوا خط نیچند یمتحده دارااالتیا

 هنگام حراج ژهیوهب ییهوا سفر نهیهز که دیشویم متوجه ییهوا خطوط یهاشرکت نیب رقابت

 و یسافرتم آژانس کی قیطر از میطور مستقبه دیتوانیم شما. است نییپا یزیبرانگطور تعجببه
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 ستجوج اجازه کاربران به که دارند وجود محبوب تیسا نیچند. دیکن رزرو را خود بلیت نترنتیا ای

 اتیمال و هانهیهز که دیخاطر داشته باشه )ب دهدیم را مختلف ییهوا خطوط یهامتیق سهیمقا و

 .(دهندیم شیافزا یامالحظهطور قابلبه را ییهوا بلیت کی کل مبلغ اغلب

 قطار

متحده است. گرچه هزینه سفر با قطار در االتیا یلیر یمسافربر ی( شرکت ملAmtrakامترک )

 دکنیمتحده ارائه ماالتیتر است، امترک کارت قطار اگران کشورها ریاز سامتحده اغلب االتیا

 نهیهز یمشخص یزمان دوره یط متمرکز یسفرها یبرا تا دهدیم را امکان نیا مسافران به که

 هر یقطارها. دیکن مراجعه امترک تیساوب به شتریب اطالعات کسب یبرا. بپردازند را یکمتر

 روش کینزد یشهرها به رفتن یبرا و هستند ترارزان امترک یقطارها از معموالً یمحل روزه

 .است یآسان

 اتوبوس

 اگر اام ستین رزرو به ازیمتحده است. اغلب ناالتیا در سفر راه نیترسفر با اتوبوس اغلب ارزان

 گرفته استم یمسافربر شرکت با قبل از است بهتر دیکن سفر شلوغ ریمس کی در دیدار میتصم

متحده گرهوند االتیا در یشهر نیب اتوبوس شرکت نیتربزرگ. دیکن رزرو یصندل کی و

(Greyhound است که )یبرا را نامحدود یهاتوقف و سفر که دهدیم ارائه "کشفکارت " کی 

 وجود زین یادیز یخصوص اتوبوس خطوط. آوردیم فراهم روزه 76 ای 36، 95، 6 یزمان یهادوره

 یاغلب در طول سواحل شرق نهیگز نیا .دارند بزرگ یشهرها نیب سفر نیچند روز در که دارند

(East Coastمحبوب هستند که مسافران به )یتیس ورکیوین بوستون، یشهرها نیکرات ب، 

 انیشجودان مشاور با شتریب اطالعات کسب یبرا. کنندیم سفر یس ید واشنگتن و فیالدلفیا

 .دیکن مشورت خود یالمللنیب

 یشخص یمنیا

د. کن کسب اطالعات مناطق نیچه زودتر در مورد اهر دیاست و با یمناطق ناامن یهر شهر دارا

 اگر. ردیگیم به کاردانشگاه  تیحفظ امن یبا حراست را برا سیپل یروین ،هر دانشکده و دانشگاه

 در یمنیا مورد در د،یانکرده افتیدر را الزم یهاییراهنما تیامن مورد در معارفه جلسه یط

 یلالملنیب انیدانشجو مشاور با دیده انجام خود تیامن حفظ یبرا دیبا آنچه و جامعه و دانشگاه

 درک و اطیاحت ح،یصح قضاوت که دیخاطر داشته باشه ب. دیکن صحبت دانشگاه حراست اداره با
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تلخ و احتماالً مضر را کاهش دهد.  یااحتمال داشتن تجربه یامالحظهطور قابلبه تواندیم حیصح

 مشاور و شهر سیپل ای دانشگاه حراست اطالع به را آن فوراً دیشد تیجنا کی یاگر قربان

 .دیبرسان خود یالمللنیب انیدانشجو

 باشگاه و ورزش 

 هاباشگاه

 یکانمق مشترک دارند، یکه با شما عال هستند یمالقات با افراد یبرا العادهفوق نیها مکاباشگاه

 یبرا ییدانشجو یهاسازمان. است یگذرانخوش و دیجد یزهایچ یریادگی و یابیدوست یبرا

 و یاجتماع یهاگروه تا یخدمات یهاسازمان تا یدانشگاه جوامع از اهداف و عالیق یتمام باًیتقر

 یهاسازمان و هاباشگاه از یفهرست مشاهده یبرا. دارند وجود یالمللنیب انیدانشجو یهاانجمن

 .دیکن صحبت یالمللنیب انیبا مشاور دانشجو ای دیکن ندید خود دانشگاه تیسا از سیپرد درون

 یفرهنگ یهاتیفعال

 لیقب از یفرهنگ یهاتیاز فعال یمتحده مجموعه گوناگوناالتیا یهادانشکده و دانشگاه

مادر  کی. اگر دانشگاه در کنندیهنر برگزار م شگاهیو نما یسخنران لم،یف کنسرت، شنامه،ینما

هنر  و یرا در بخش سرگرم یشتریب یهافرصت دیتوانیآن قرار داشته باشد، م کینزد ایشهر و 

 .دیابیروزنامه شهر ب

 ورزش

 یهادانشگاه یهامیت با که هستند یورزش یهامیت یدارا هادانشگاه و هادانشکده یتمام باًیتقر

 و انیامح و کنندیم رقابت هم با ییباال اریبس سطوح در اغلب هامیت نیا. کنندیم رقابت گرید

 هادانشگاه و هادانشکده اغلب. کنندیم جلب خود به انیدانشجو انیم از را یاریبس طرفداران

 یراز رقابت کمت یمسابقات داخل .کنندیم برگزار یداخل مسابقات و دارند یداخل یورزش یهامیت

مند هالقهر فرد ع یبرخوردار است و اغلب شرکت برا یادانشکده نیب یهامیت نینسبت به رقابت ب

 به ورزش آزاد است.
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 وندندیپیم شما به که تکفل تحت افراد یبرا باتیترت 

 کودکان یمدارس برا

م با ه یآموزش ستمیو هر س رودیبه شمار م التیهر ا یهاتیاز مسئول لیمتحده تحصاالتیدر ا

س درباره مدار شتریاطالعات ب افتیدر در تواندیم یالمللنیب انیمتفاوت است. مشاور دانشجو

 یکپ ،متحدهدر زمان رسیدن شما به ایاالتها به شما کمک کند. آن رشیو الزامات پذ یمحل

ود خدر سطح مناسب با و نام او در مدرسه ثبت یبرا را خود فرزند یلیشناسنامه و سوابق تحص

 .دیاوریب

 مراقبت از کودک

متحده وجود االتیوقت در امهیوقت و نطور تمامهب کودک از مراقبت یبرا یاریبس یهانهیگز

 آن ییایجغراف محل و شما فرزند یسو از یافتیدر یفرد توجه زانیم ط،یمح به هامتیدارد. ق

 .دارد یبستگ

(. سال پنج ریسال و ز 5) یدبستانشیپ کودکان و نوزادان ژهیروزانه: معموالً و یمراقبت خانگ

 انکودک از یگروه ای و شما فرزند از( شوندیم خوانده زین "ینان" و "بچهپرستار ")که  مراقبان

دهندگان خدمات ارائه از یبعض. کنندیم ینگهدار شما منزل موارد یبعض در و خود منزل در

 .کنندیم مراقبت زیشما قبل و بعد از مدرسه ن یاروزانه از کودکان مدرسه یمراقبت خانگ

. دازندپریم( نوزادان شهی)نه هم یدبستانشیمراکز مراقبت روزانه: معموالً به مراقبت از کودکان پ

-بزرگ گروه به یمراقبت خدمات ارائه به و دارند/مراقب یمرب نیچند معموالً روزانه مراقبت مراکز

ز ا یبعض ،دارند وجود یاریبس یمراکز مراقبت روزانه خصوص. گرچه اندمشغولاز کودکان  یتر

زندان را به فر هیاول یهستند و خدمات مراقبت یخاص یدر ارتباط با محل کارها ماًیمراکز مستق نیا

 .کنندیکارمندان خود ارائه م

 ات دو مدارس غالب. هستند سال پنج تا سه کودکان خدمت در معموالً: مهدکودک ایکودکستان 

 و کودکستان. کنندیم برگزار کالس بعدازظهرها در ای و صبح در معموالً هفته، روز پنج

 یدبستانشیپ یبرا را شما کودکان تا دهندیم انجام یادیز یسرگرم یهاتیفعال هامهدکودک

 متحده است.االتیا در یلیتحص سال نیآماده کنند که معموالً اول
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 همسران یبرا ییهاتیفعال

 یبخشتیجالب و رضا یهااما روش ندارند کار اجازه معموالً یالمللنیب انیهمسران دانشجوگرچه 

 یسرگرم رندیگیم میها تصماز آن یمتحده وجود دارد. بعضاالتیکردن اوقات در ا یسپر یبرا

 ریسا هب وستنیپ از یاریبس. کنند تیتقو را خود یسیانگل ای و کنند دنبال را خود موردعالقه

 یاجتماع خدمات یهاسازمان به وستنیپ ای و یسرگرم یهاتیفعال انجام در یخارج همسران

 نآ یبرا خود کشور در است ممکن که گذرانندیم را یآموزش یهادوره زین یبعض. برندیم لذت

 ایو  وستهیپ یو آموزش یدانشگاه یها، دورهESL یمحل یهانداشتند. درباره کالس یوقت

با  یمحل یهاسازمان ریها و سامدارس، کتابخانه ها،مارستانیکار داوطلبانه در ب یبرا ییهافرصت

 .دیخود مشورت کن یالمللنیب انیمشاور دانشجو

 مرور

 نیرتمناسبمورد کدام  دیابیتا در دیجستجو کن ینترنتیو ا یمحل یهادر مورد بانک 

 ؛شماست یازهاین یبرا نهیگز

 و خانواده با دیبتوان تا دیکن جستجو نترنتیا ای و تلفن خدمات یهانهیدر مورد گز 

 ؛دیبمان تماس در دوستان

 ارسال بسته و مرسوله را با  یهااز روش یامتحده مجموعهاالتیا یخدمات پست

از آدرس  شتریکسب اطالعات ب ی. برادهدیشما قرار م اریمختلف در اخت یهامتیق

http://www.usps.com ؛دیکن دنید 

  سیسات بهداشتی مراقبتی دانشگاه آگاهی پیدا کنید تا بدانید در صورت أمحل تدر مورد

کنید یک پزشک محلی بروز بیماری به کجا مراجعه کنید. اگر با خانواده خود سفر می

 ؛را بیابید و قبل از نیاز به خدمات درمانی با وی رابطه ایجاد کنید

 گوناگون است. اگر تصمیم  متحدهایاالتعمومی در  ونقلحملو رفاه  ،در دسترس بودن

دارید خارج از پردیس زندگی کنید، روش رفتن به کالس درس را بررسی کنید و حتماً 

 ؛را در بودجه خود لحاظ کنید ونقلحملهای هزینه

  اگر تصمیم دارید ماشین بخرید، از الزامات محلی برای مالکیت خودرو آگاهی یابید و

 ؛رانندگی از ایالت محل زندگی درخواست دهیدحتماً برای دریافت گواهینامه 
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 متحده و یا ناحیه نزدیک دانشکده و یا دانشگاه خود را سیاحت خواهید ایاالتاگر می

کنید، برای کسب اطالعات در مورد سفر با اتوبوس، قطار و هواپیما با مشاور دانشجویان 

های از شرکت المللی مشورت کنید یا از طریق اینترنت جستجو کنید. بعضیبین

المللی های بینای برای توریستویژه یهاتیبلهای تور با تخفیف و یا بسته ونقلحمل

 ؛دهندارائه می

  ایمنی؛ هنگام آشنایی با پردیس دانشگاه، شهر و یا شهرک جدید خود جانب احتیاط را

 ؛رعایت و از قضاوت صحیح بهره ببرید

 های ورزشی ها و فعالیتدانشگاه اعم از باشگاههای موجود در جامعه و پردیس از فعالیت

 ؛بهره ببرید

  برای کسب اطالعات در مورد تسهیل انتقال خانواده به خانه جدید خود اعم از اطالعات

هایی برای فعال بودن و دخیل بودن خانواده در جامعه مربوط به مدارس محلی و فرصت

 المللی مشورت کنید.با مشاور دانشجویان بین

 دیمف یهاتیاسوب

 http://www.usps.com کایدر آمر یخدمات پست
Information on Used Car Prices http://www.kbb.com 

 یمسافرت یهاتیسا
Expedia — http://www.expedia.com 
Kayak — http://www.kayak.com 
Orbitz — http://www.orbitz.com 
Travelocity — http://www.travelocity.com 

 Amtrak — http://www.amtrak.comسفر با قطار 
 سفر با اتوبوس

Greyhound — http://www.greyhound.com 
Peter Pan Bus — http://www.peterpanbus.com 
Trailways — http://www.trailways.com 

Gotobus.com متحدهاالتیموجود در ا یداد و ستد و تورها یجستجو برا 

 یفرد تیامن و هدانشگا سیپرد یمنیا
Security on Campus, Inc. http://www.securityoncampus.org 
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 سازگاری با محیط جدید -8فصل 

 مشکالت زبان 

 توجهم لحظه همان در را یمحل لهجه است ممکن د،یکنیصحبت م یخوببه را یسیاگر انگل یحت

. دینداشته باش ییمتحده آشنااالتیا یمحل اصطالحات ای انهیعام زبان با است ممکن ای دینشو

 انیشجواز دان یامر بعض یاست و در ابتدا ییکایآمر یسیانگل نفکیو طعنه بخش ال یشوخ طنز،

که با  یدفر ایآ نکهیدرک ا ایو  یرسم ریغ ینوع سبک گفتگو نیبا ا یسازگار یبرا یالمللنیب

 یممکن است تمام نی. همچنشوندیدچار مشکل م ریخ ایاست  یجد کنندیصحبت م یو

دتان . به خودیمحل کار خود را ندان ای یلیمورد استفاده در برنامه تحص یها و اصطالحات فنمخفف

ر صحبت تاند را تکرار کنند، آرامآنچه گفته دیو از افراد بخواه دیتا با زبان سازگار شو دیفرصت ده

مواقع  یگ لغت کوچک را برافرهن کی دیتوانیم نیمنظور خود را شرح دهند. همچن ایکنند و 

 .دیبا خود داشته باش یضرور

 یشوک فرهنگ 

 نم مورد در کردمیم فکر رایاست ز یواقع یاتفاق یکاش متوجه شده بودم که شوک فرهنگ یا"

 از برنامه یافتیاما اطالعات در بودم مبهوت و جیگ دانشگاه یهاهفته نیاول در. کندینم صدق

 "به من کمک کرد تا سازگار شوم و به حرکت ادامه دهم. متیمعارفه قبل از عز

النکایسر از یمیش یدانشجو/ یعلوم بهداشت  

 دیجد فرهنگ و کشور کیبا  یکه در رابطه با سازگار یعبارت است از احساس یشوک فرهنگ

 یبعض .کنندیم تجربه مختلف درجات با را یفرهنگ شوک یالمللنیب انیدانشجو. دارد وجود

 اریبس را دیجد طیمح با یسازگار افراد ریکه سایدرحال شوند،یم هیقض نیمتوجه ا یسختبه

-هقزده و عالجانیه اریبس دیرسیمتحده ماالتیا به که بار نیاول که است معمول. دانندیم سخت

 دیستین موافق آن با ای و دیشوینم متوجه که ییزهایچ برابر در یحت و جیگ سپس و دیمند باش

 گذردیم زمان که همچنان. دیشویم خود دوستان و خانواده کشور، تنگدل احتماالً. دیشو خشن

خود احساس  دیدر خانه جد یدواریام یرو از و دیکنیم درک بهتر را دانشگاه رسومات و فرهنگ

صحبت  خود یالمللنیب انیبا مشاور دانشجو دیداشت ازیبه کمک ن کهدرصورتی. دیکنیم یراحت

 .دیکن
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 یاجتماع رسوم 

 یسالم و احوالپرس

خانواده و  ءاعضا ک،ینزد دوستان. دهندیم دست یمحکم به هاییکایآمر اغلب مالقات، نیدر اول

ببوسند. رسومات در  ایو  رندیرا در آغوش بگ گریروابط عاشقانه ممکن است همد یافراد دارا ای

 جوانان و افراد مسن با هم متفاوت است.ین نقاط مختلف کشور و ب

 استفاده از نام

 باًیتقر. دشویم استفاده گرید یکشورها به نسبت یشتریمتحده با سهولت باالتینام کوچک در ا

 که دیکن استفاده یفرد کوچک نام از بار نیاول یبرا مالقات از پس که است موردقبول شهیهم

ز خود تر ابزرگ افراد ای و دیبا مسئوالن، اسات کههنگامیتر است. کوچک شما از ای دیسن هستهم

عالوه نام ه( بMs). "خانم"ها از خانم ی( و براMr). "یآقا" از انیآقا یبرا د،یکنیصحبت م

. دیرا صدا بزن هاآن کوچک نام با باشند خواسته شما از نکهیا مگر دیاو استفاده کن یخانوادگ

 هب نیهمچن و دیخطاب کنها را آن چگونه دارند دوست که دیبپرس افراد از و دینباش یخجالت

 .دیشو خطاب چگونه دیدار دوست دییها بگوآن

 و رفاقت یدوست

 هاییکایمرآ. است تریاتفاق هافرهنگ ریسا افراد نیب یدوست به نسبت هاییکایآمر یرابطه دوست

 اگر یحت کنند خطاب "دوست" دینیبیم درس کالس در که یافراد ای آشنا کی به است ممکن

 یفالطونا و یطوالن یروابط اغلب انیآقا و هاخانم. باشند نداشته هم با یکینزد یعاطف قیود شهیهم

جنس ممکن است هم ریغ افراد. شود یخارج یهاستیتور تعجب موجب است ممکن که دارند

داشته  عاشقانه یاآنکه رابطهدون ب یحت بروند دادهایرو ریسا و کنسرت رستوران، نما،یبا هم به س

 باشند.

 یاجتماع یهانامهدعوت

 القاتم قرار کی ای دیرفتینامه را پذدعوت کی اگر. دارند بودن منظم به یادیز لیتما هاییکایآمر

 که دیدانیم ای و دیکن لغو را مالقات قرار کی دیبا اگر. دیموقع برسبه دیکن یسع د،یکرد قبول را

 یزیربرنامه یگریزمان د یبرا ایو  دیلغو کن و آن را دیریبگ تماس د،یرسیموقع سر قرار نمهب

. دیبرب زبانیم یبرا یاهیدعوت شدید، مناسب است که هد یبه منزل کس یطور رسمبه اگر. دیکن
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طور دوستان به کههنگامیگل است.  ای شکالت جعبه کی مشروب، یبطر کی جیرا یهاهیهد

 .ستین انتظار مورد هیهد دادن کنندیم مالقات را گریکدی یاتفاق

 دوستانه و روابط یقرارها

 شکلم یالمللنیب انیدانشجو از یاریبس یبرا ییکایممکن است درک قرار مالقات و رسومات آمر

. کنندیم رفتار یجد ریغ و یرسم ریغ و کسانیطور به گریکدیمردان و زنان با  یطورکلبه. باشد

مرد برای بیرون رفتن اما دعوت خانم از  کنندیها درخواست مالقات ماز خانم انیآقا یطور سنتبه

شود و گاهی اوقات های قرار مالقات اغلب توسط یک نفر پرداخت مینیز پذیرفته است. هزینه

دهند اما اگر خانم پیشنهاد بدهد شود. معموالً آقایان پیشنهاد پرداخت میبین دو نفر تقسیم می

متحده قرار مالقات داشتن الزاماً به ند. در ایاالتکنکه هزینه تقسیم شود معموالً اعتراض نمی

 متحده مرسوم است.گراها در ایاالتجنسمعنای هرگونه رابطه جنسی نیست. روابط هم

 بهداشت شخصی

 رلکنت را بدن یبو تا کنندیم حمام ای و رندیگیم دوش روز در بارکی حداقل هاییکایاغلب آمر

 یوب کنترل یبرا عرق ضد بغل ریز یبوزدا از ن،یا بر عالوه. زنندیم مسواک شب و صبح و کنند

 ه،هم نه البته ،ییکایآمر زنان از یاریبس. شوندیم مرتب را خود یمو و کنندیم استفاده عرق

 شیآرا را خود صورت زین یاریبس. کنندیم اصالح را خود یپا قلم یموها و خود بغل ریز یموها

 ند.یشویم دوباره دنیپوش از قبل دهدیم عرق یبو که را خود لباس معموالً هاییکایآمر. کنندیم

 در منزل یدر صورت بروز مورد اضطرار

 دیریگب میتصم دیبا داد رخ منزل در یخانوادگ ای و یمال ،یهرگونه مشکالت پزشک کهدرصورتی

 یندگز که دیکن حاصل نانیاطم دیبا دیگرفت ترک به میتصم اگر. دیده نشان واکنش چگونه

 یو )برا یالمللنیب انیمشاور دانشجو ،یلی. با مشاور تحصردیالشعاع قرار نگتحت تانیدانشگاه

از  یمی. اگر بخش عظدیارشد و دکترا( سرپرست تز خود مالقات کن یمقطع کارشناس انیدانشجو

ه معنا ک نیدرج کند، بد "ناتمام" ییاستاد ممکن است در قسمت نمره نها د،یکار را از دست داد

ممکن است به شما اجازه داده شود  نی. همچندیبعد جبران کن مسالیدر ن دیشما فرصت دار

. در شودیشما منظور نم یبرا یواحد ایصورت نمره و  نیاما در ا دیدروس را حذف کن یبعض
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خود  یالمللنیب انیبا مشاور دانشجو SEVISشما در  تیبر وضع راتییتغ نیاز ا یمورد اثرات ناش

 .دیصحبت کن

بر باشد و دور بودن از محل دانشگاه ممکن است نهیهز اریسفر به کشور خود ممکن است بس

 ازیبه کشور خود ن متیعز یالشعاع قرار دهد. اگر براتحت را شما یافتیدر یمال کمک و هیشهر

 نیو در ا دیریدانشگاه خود تماس بگ یحتماً با اداره کمک مال د،یدار یتریطوالن یبه دوره زمان

رو شیپ یهانهیبه شما کمک کند گز تواندیم یالمللنیب انی. مشاور دانشجودیصحبت کن مورد

 .کند تانییراهنما دانشگاه یادار روند انجام در و دیقرار ده یموردبررسرا 

 ناداس و ویزا که دیکن یبررس خود یالمللنیب انیهرگاه از کشور خارج شدید، با مشاور دانشجو

 و ودش یمنقض رفتن هنگام به شما یزایو اگر. دیمتحده را داراالتیا به دوباره بازگشت یبرا الزم

 نممک د،یمتحده دور هستاالتیا از تریطوالن یمدت یبرا اگر و دیاداشته یورود تک یزایو اگر

ود متحده در منطقه خاالتیا سفارت در دوباره معتبر یلیتحص یزایو افتیدر یبرا باشد الزم است

 .دیمجدداً درخواست ده

 مرور

 ای دانشگاه به معارفه جلسه از قبل روز نیچند تا دیکن یزیردر صورت امکان برنامه 

 ؛گردد رفع یزمان منطقه رییتغ از یناش و پرواز یخستگ تا دیبرس خود دانشکده

 تمشکال یبعض دچار ورود بار نیاول در است ممکن است خوب شما یسیاگر انگل یحت 

 دهند حشر اندگفته را آنچه ایتر صحبت کنند آرام دیبخواه افراد از نکهیا از. دیشو یزبان

 ؛دیکن دایپ ییآشنا یمحل زبان با نکهیا تا دیباش نداشته میب

 ؛دیکن تجربه را یفرهنگ شوک دیجد کشور کی به سفر نیمعمول است که در اول 

 دباش متفاوت خودتان کشور رسومات با است ممکن که ییکایآمر یبا رسومات اجتماع 

وجود ه ب از و کندیم ترآسان را دیجد طیمح به انتقال هاتفاوت نیا درک. دیشو آشنا

 ؛شودیم یریآور و سوءتفاهمات جلوگخجالت یهاتیآمدن موقع

  خاطر داشته ه ب داد، رخ یخانوادگ اورژانس طیشرا دیدر دانشگاه هست کههنگامیاگر

حل به هرا نیدر انتخاب بهتر توانندیدانشکده هستند که م ایدر دانشگاه  یافراد دیباش

 واهدنخ نهیگز نیبهتر خود کشور به بازگشت یطیشما کمک کنند. احتماالً در هر شرا

 .بود
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 دیمف یهاتیساوب

America.gov یرو “American Life” دیکن کیکل 
http://www.america.gov 

InfoUSA – دولت، الت،یتحص ،یزندگ مورد در اطالعات با کا،یآمر خارجه امور وزارت تیساوب 

 کایآمر در اقتصاد و هارسانه
http://usinfo.org/enus 

 New York) یفرهنگ مسائل با ارتباط در یخارج انیدانشجو ینترنتیاز منابع ا یانمونه

University) 
http://www.nyu.edu/oiss/beyond/cultural/index.html 



 

 نامه عباراتواژه

Academic Adviser مشاور /

 (:AA) یلیتحص

 ائلمس با ارتباط در فقط انیدر دانشگاه که به دانشجو یاعضو دانشکده

 .دهدیم ارائه یزنیرا و کمک یلیتحص

Academic Year سال/

 :یلیتحص

به  تواندیمه است که م معموالً از سپتامبر تا یزمان آموزش رسممدت

 ایماهه، دوره سه مسال،ین -شود  میمتفاوت تقس یهابا مهلت ییهاترم

 ماههچهار

Accreditationیهاسازمان ای یمل یاحرفه یهاانجمن یها از سودانشگاه و هاکالج دییتأ :ی/ اعتبارگذار 

 .یامنطقه یاعتبارگذار

)به یعلم استدالل و خواندن ،اتیاضیر ،یسیانگل یانهیگز چند آزمون کی :ACTآزمون ورود به دانشگاه 

 یاسکارشن مقطع در هابرنامه به ورود یبرا که نوشتن مؤلفه نشیعالوه گز

 .شودیم استفاده

Add/Drop  اضافه کردن/ رها /

 کردن:

 تاداس اجازه با توانندیم انیآن دانشجو یاست که بر مبنا ترماولدر  یروند

 .کنند رها ایها را اضافه کالس

Advance Registrationثبت /

 :شینام از پ

 .انیدانشجو ریها قبل از ساکالس انتخاب یبرا است یروند

Affidavit of Support /

 :تیاظهارنامه حما

 .است یسازمان ای فرد یسو از وجه نیتأم قول اثبات یبرا یرسم یمدرک

Assistantshipزایا در که لیالتحصفارغ یدانشجو به کمک یبرا یلیتحصکمک اعطاء :یاری/ دست 

 ستادا اریعنوان دستبه شگاهینظارت بر آزما ای یسیخدمات تدر یارائه برخ

 .شودیم ارائه یپژوهش اریدستعنوان به قاتیخدمات در تحق یبرا ای و

Associate Degree درجه /

 :یکاردان یلیتحص

 تواندیو م شودیم ارائه لیتحص سال دو از بعد یلیتحص درجه نیا

 ( باشد.یکارشناس یلی)دو سال اول درجه تحص یانتقال ای( یا)حرفه

Attestationمعموالً است صحیح ریزنمرات ای یلیتحص درجه کی که یرسم دییتأ :ی/ گواه( 

 (.شودیشاهدی امضاء م ایتوسط کارشناس 

Audit:یلیبرداشتن کالس بدون کسب واحد در مقابل درجه تحص / مستمع. 

Authenticationگامهن. دارد مطابقت است شده اظهار که آنچه با یزیچ نکهیا نییتع روند :صحت دیی/ تأ 

 در دیبا واردتازه دانشجویان کا،یآمر در یلیتحص برنامه به تقاضا ارسال

 دییتأ مدرک کی شانیقبل یلیتحص درجه با یلیتحص ریزنمرات با ارتباط

 .دهند ارائه صحت
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Bachelor’s Degree درجه /

 :یکارشناس یلیتحص

 در وقتتمام التیتحص سال چهار حدود از پس که است یلیتحص درجه

 .شودیم اعطا یتخصص یهارشته ای علوم ای یانسان علوم

Class Rank:فارغ کالس در دانشجو یلیتحص تینشان دادن وضع یتعداد رتبه برا / رتبه در کالس-

 شود،یم اول ینفر 966 کالس کی در که ییدانشجو. است او یلیالتحص

 شود،ینشان داده م 966/9صورت به کالس در را خود یلیتحص رتبه

نشان داده  966/966صورت که رتبه آخر را دارد به ییکه دانشجویحالدر

نشان داده شود  یصورت درصدبه است ممکن زین کالس در رتبه. شودیم

 (.نییدر صد پا 56درصد باال و  15، مثالعنوانبه)

Coed:به  نیهمچن رد؛یپذیها را مخانم هم و انیآقا هم که یکالج ایدانشگاه  / مختلط

 یزندگ آن در توانندیها ممنخا هم و انیکه هم آقاکند اشاره می یخوابگاه

 .کنند

College:در و یکارشناس مقطع در التیبعد از دوره متوسطه که تحص ینهاد آموزش / کالج 

 یمعنا به کالج. دهدیم ارائه ارشد یکارشناس مقطع در موارد یبرخ

 .یکالج بازرگان مثالعنوانبه ،است دانشگاه از یبخش جداگانه

College Catalog / کاتالوگ

 کالج:

 دانشگاه، یلیتحص یهابرنامه مورد در اطالعات ارائه یبرا یرسم هیشرن

 .است ییدانشجو یزندگ و ورود طیشرا الت،یتسه

Core Requirementsطی/ شرا 

 :یاصل

 .هستند یالزام یلیدرجه تحص لیتکم یکه برا یاجبار یهادوره

Course:هکه ب ترم عرض در هفته در شتریب) ساعته پنج تا کی یهادوره کالس / دوره-

-نییتع یهادوره از یلیاند. برنامه درجه تحصشده یبندزمان یصورت عاد

و از دانشگاه به دانشگاه متفاوت  است شده لیتشک یو انتخاب یشده الزام

 .است

Creditsیبرا یاجبار یهادوره لیمنظور تکمها بهدانشگاه که هستند ییواحدها :ازاتی/ امت 

 تعداد کاتالوگ در. کنندیم استفاده( یقبول نمره)با  یلیتحص درجه کسب

 ارزش و هستند الزم یدانشگاه یلیتحص درجات یبرا که ییواحدها نوع و

 ارائه یحاتیتوض "واحدها" ای "واحدهاساعات " یمبنا بر هادوره از کی هر

 .است شده

Day Studentانی/ دانشجو 

 :روزانه

و  شودیکه توسط کالج اداره نم کندیم یزندگ یکه در مسکن ییدانشجو

حضور در کالس  یدر خارج از محوطه کالج قرار گرفته است. او هر روز برا

 .کندیم وآمدرفتبه دانشگاه 

Degreeشده توسط نییتع یلیبرنامه تحص لیاست که پس از تکم یعنوان ای پلمید ی:لی/ درجه تحص

 .شودیاعطا م یادانشگاه حرفه ایکالج، دانشگاه 
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Department:تعلیمات آن قیطر از که است یدانشگاه ایسه، کالج رمد یادار بخش ریز / دپارتمان 

 (خیاردپارتمان ت ای یسیانگل دپارتمان)مانند  یلیتحص خاص نهیزم کی در

 .شوندیارائه م
Designated School 

Officialشده در / مقام منصوب

 (:DSOدانشگاه )

است در دانشگاه که اطالعات در  یشده در دانشگاه شخصمقام منصوب

اطالعات دانشجو و  ستمیو به س یرا گردآور یخارج انیارتباط با دانشجو

در  یخارج انیو به دانشجو کندی( گزارش مSEVIS) دکنندهیتبادل بازد

 I-20شما در  DSO. نام کندیکار کمک م یو کسب مجوز برا زایروند و

 .شما درج خواهد شد DS-2019یا 

Dissertationیکیعنوان که معموالً به قاتیتحق یکه در مورد موضوع اصل یانامهانیپا :نامهانی/ پا 

 .شودی( ارائه م.Ph.D) دکترا کسب طیشرا از

Doctorate( دکترا /Ph.D:). حداقل هک ییدانشجو به دانشگاه توسط که است یلیتحص درجه نیباالتر 

 ارشد یکارشناس ای یکارشناس از بعد ،یلیتکم مقطع در التیتحص سال سه

و  یخود را از طریق امتحانات شفاه یلیتحص ییو توانا است داده انجام

نامه نشان داده است، اعطا انیصورت پابه یو تحقیقات اصل ینوشتار

 .شودیم

Dormitoriesستا انیدانشجو مختص که کالج ای دانشگاه محوطه در مسکن التیتسه ها:/ خوابگاه .

مشترک و  یهاحمام، اتاق ان،یشامل اتاق دانشجو ینوع خوابگاه کی

 .شودیگفته م "dorms"ها مختصراً خواهد بود. به آن تریاکافهاحتماالً 

Electivesیلیتحص درجه مقابل در ازیامت عنوان کسب یبرا انیدانشجو که ییهادوره :های/ انتخاب 

 هستند. زیمتما یاجبار یهاکه با دوره کنندیمنظرشان انتخاب مورد

Extracurricular Activities /

 :یابرنامهفوق یهاتیفعال

 برداشته یدانشگاه یهادوره از خارج در که یلیتحص ریغ یهاتیفعال

 .شودیم

Faculty:کنندیم سیتدر را ییهادوره کایآمر یهاها و دانشگاهکه در کالج یافراد / دانشکده. 

 ارانیدست ،یفرع ارانیدانشکده ممکن است شامل استادان، دست ءاعضا

 باشد. انیاستادان و مرب

Feesینهاد خدمات مخارج پوشش جهت هیعالوه شهرها بهکه دانشگاه یمبالغ :هاالزحمهحق ای هانهی/ هز 

 .کنندیم افتیدر

Fellowshipنهیهز/ کمک 

 :یلیتحص

. شودیالتحصیل اعطا مفارغ یدانشجو به معموالً که است یمال کمک ینوع

 را ارائه دهد. یآن خدمات ازایندارد که دانشجو در  یمعموالً لزوم

Final Examامتحان کی یینها امتحان شود،یم اشاره "یینها"عنوان به آن به اکثراً :یی/ امتحان نها 

 یمطالب یتمام شامل که خاص دوره کی در هارشته با ارتباط در یجمع

 .د، استبو شده داده پوشش دوره یط که
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Financial aidیابر که یلیتحص یکار یهابرنامه وام، پول، انواع شامل که یکل عبارت :ی/ کمک مال 

 .شودیم ارائه انیدانشجو به یزندگ مخارج و هیشهر پرداخت به کمک

Fraternities:یهادانشگاه در که انیمختص آقا یدوستو انسان یاجتماع یهاسازمان / اخوت 

 .دارد وجود کایآمر

 .دانشگاه ای کالج رستان،یسال اول در دب یدانشجو (:Freshmanسال اول )

Grade/Grading system /

 :یگذارنمره/ نمره ستمیس

 .دانشجو یلیتحص یکارها یابیارز

 

Grade Point Average معدل /

(GPA:) 

 دهش کسب دوره هر در که نمرات معدل یمبنا بر تیموفق ثبت ستمیس

 .است

Graduateهب کالج سطح در ای متوسطه مدرسه در را یلیتحص دوره که ییدانشجو :یلیالتحص/ فارغ 

 یلیحصت دوره کی دانشگاه در یلیالتحصفارغ برنامه کی. است رسانده انیپا

 یکارشناس مقطع در یلیتحص درجه قبل از که است یانیدانشجو یبرا

 .دارند

 .شودیگفته م High School کایدر آمر :رستانیدب

Honors Programازی/ برنامه امت 

 (:Honors) ژهیو

 .اندهکرد کسب ییباال نمرات که یانیدانشجو یبرا یزیانگبرنامه چالش

 زبان آزمون یالمللنیب ستمیس

 (:IELTS) یسیانگل

 یمادر بانز یسیانگل که یانیمتقاض یبرا یسیآزمون تسلط به زبان انگل

 .ستیها نآن

 یخارج انیمشاور دانشجو

(ISA:) 

 در انیبه دانشجو ییکه در دانشگاه مسئول ارائه اطالعات و راهنما یشخص

 زبان، ،یاجتماع رسوم ،یلیتحص مقررات زا،یو ،یدولت مقررات با ارتباط

 .است یو امور حقوق مهیب سفر، یهابرنامه مسکن، ای یمال مشکالت

Juniorدانشگاه ای کالج رستان،یدب در سوم سال یدانشجو :وری/ جون. 

Liberal Artsو یاجتماع علوم ،یانسان علوم یهارشته در التیتحص به که است یعبارت :ی/ علوم انسان 

 یاستدالل و ینوشتار ،یگفتار یهابا هدف پرورش مهارت یبدنتیترب

 .کندیم اشاره دانشجو

Maintenance:( و خوراک یمربوط به حضور در دانشگاه شامل اتاق )محل زندگبه مخارج  / مخارج

 یو مخارج تصادف یو ذهاب محل ابیا ،ییشورخت)غذا(، کتاب، پوشاک، 

 .کندیاشاره م

Majorباشد داشته تمرکز آن در خواهدیم دانشجو که یارشته :ی/ رشته اصل. 

Master’s Degree/  درجه

 :ارشد یکارشناس یلیتحص

 کی قلحدا شامل معموالً که یلیتحص طیشرا لیتکم با که یلیتحص درجه

 .شودیم اعطا است، یکارشناس درجه از بعد تحصیل سال
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Midtern Exam امتحانات /

 :مسالین

 مطالب یتمام و شودیم داده یلیتحص مسالین از بعد که است یامتحان

 .دهدیشده در کالس را تا آن مقطع پوشش مسیتدر

Minorداردیمبر تمرکز رشته نیعنوان دومبه دانشجو که است یارشته :ی/ رشته فرع. 

Non-resident Student /

 :ساکن ریغ یدانشجو

 و هاهیشهر. کندینم برآورده را التیا در سکونت طیشرا که ییدانشجو

. است متفاوت ساکن ریغ افراد و نیساکن یبرا رشیپذ یمشخط

و  شوندیم یبندغیر ساکن دستهعنوان به معموالً یخارج انیدانشجو

 خیسکونت را در تار تیوضع هیوجود دارد که به قصد شهر یامکان کم

 دهینام "التیخارج از ا" یعنوان دانشجوبه نیهمچنداد.  رییتغ یدیرتر

 .شودیم

Notarizationی/ گواهی محضر 

 اظهارنامهمدرک ) یگواه یو رسم

 :(امضا ای

احب ص"عنوان به کایمعتبر و درست )که در آمرعنوان به یتوسط مقام رسم

اسناد  نیکه همچن یلیوک ای شودیم دهی( نام"notary public") "محضر

 .کندیم دییرا تأ یرسم

Placement Testدانش نیی/ تع 

 :هیپا

 تفادهاس یخاص نهیزم در دانشجو یلیتحص ییتوانا امتحان یبرا که یآزمون

 هگماشت دوره آن با یمقتض یهارشته در دانشجو آن یمبنا بر که شودیم

ایه به پ آزمون دانش جینتا یممکن است بر مبنا موارد یبرخ در. شود

 .شود داده یلیتحص ازاتیدانشجو امت

Prerequisitesدوره اینام در برنامه ثبت از قبل دیکه دانشجو با ییهاا دورهیها برنامه :هاشرطشی/ پ 

 کرده باشد. لیتکم یترشرفتهیپ

Registrationکوارتر، دوره یط که را ییهادوره انیآن دانشجو یکه بر مبنا یروند نام:/ ثبت 

 .کنندیانتخاب م، بگذرانند دیماهه باسه دوره ای مسالهین

 (RA)مسکن/  اریدست

Resident Assistant: 

 ندکیها کمک مخوابگاه در یدانشگاه مسکن سیاست که به رئ یشخص

 یالؤس ایدر مورد مشکل  یبا و انیاست که دانشجو یشخص نیو معموالً اول

 مسکن ارانیدست. رندیگیدر خوابگاه دارند تماس م یکه در مورد زندگ

 دهندیکه ارائه م یخدمات ازای در که هستند کالج انیدانشجو معموالً

 .کنندیم افتیدر گانیمسکن را

Scholarshipنهیهز/ کمک 

 :یلیتحص

 طااع یکارشناس مقطع در معموالً که التیتحص انجام یبرا یمال یهاکمک

 .باشد هانهیهز ای هیاز پرداخت شهر تیصورت معافبه تواندیو م شودیم

SAT: یبرا و است یانهیگز چند شتریب که یسیانگل و اتیاضیر یبرا یآزمون 

 .شودیم ارائه یکارشناس مقطع در یابرنامه به ورود

School:اشاره رستانیو دب ییاست که معموالً به دبستان، دوره راهنما یعبارت / مدرسه 

 "نهاد" ای "دانشگاه"، "کالج"مانند  یکلمات یجابه نیاما همچن کندیم

 ؛یلیتحص یهر جا یبرا یعنوان عبارت کلبه ای رودیکار مه ب زین
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 graduate) یلیالتحصمدرسه فارغ ایمدرسه حقوق  مثالعنوانبه

school.) 

Semesterیلیتحص سال مهین ای یاهفته 97 تا 95 باًیتقر یلیتحص دوره :مسالی/ ن. 

Seniorدانشگاه ای کالج رستان،یدب در چهارم سال یدانشجو :ورینی/ س. 

( SSNشماره سوشیال سکوریتی )

 :یاجتماع یهامهییا ب

 یبرا یحقوق منظور کسوراتبه کایآمر دولت توسط که است یاشماره

 که یکس هر. شودیم صادر یازکارافتادگ مهیب و بازماندگان ،یبازنشستگ

. باشد داشته یتیسکور سوشیال شماره دیکار کند با یصورت عادبه

دانشجو استفاده  ییعنوان شماره شناسابه شماره نیا از نهادها از یاریبس

 .کنندیم

سال دوم  یدانشجو

(Sophomore:) 

 .دانشگاه ای کالج رستان،یسال دوم در دب یدانشجو

Sororities:ها هستند که مختص خانم یدوستانسان و یلیتحص ،یاجتماع یهاسازمان / انجمن نسوان

 .دارند وجود کایآمر یهادانشگاه از یاریدر بس

Special studentی/ دانشجو 

 ویژه:

 درجه برنامه در اما کندیم دایها حضور پاست که در کالس ییدانشجو

 .است نکرده نامثبت یلیتحص
Student and Exchange 

Visitor Information 

Systemو ییدانشجو ستمی/ س 

 :(SEVISکننده )دیبازد تبادل

 را یخارج انیدانشجو به مربوط یهاداده که است ینترنتیا ستمیس کی

 از برنامه یئجز ستمیس نیا. کندیم ینگهدار کایآمر در اقامتشان یط

 تی( است که توسط اداره امنSEVP) دکنندهیو تبادل بازد ییدانشجو

 .شودیم اداره کایآمر یهنیم

Syllabusشد خواهد داده پوشش یلیتحص دوره یط که یموضوعات از یاخالصه :ی/ برنامه درس. 

 (TA)/  سیتدر اریدست

Teaching Assistant: 

ان عنواز دانشگاه به یکمک مال ینوع ازای در که یلیالتحصفارغ یدانشجو

 .کندیم کار خودش دوره ایدر رشته  یکارشناس یهادوره یآموزگار برا

ان عنوان زببه یسیآزمون زبان انگل

 (:TOEFL) یخارج

زبان  ،یسیانگل زبان که یانیمتقاض یبرا یسیگلنآزمون تسلط به زبان ا

 .ستین شانیمادر

Thesisوسطت که یخاص موضوع با ارتباط در قاتیتحق جیشامل نتا ینوشتارکار  نامه:انی/ پا 

 .ودشیم هیته ارشد یکارشناس ای یکارشناس یلیتحص درجه یدایکاند

Transcripts:یلیتحص سابقه( یمحضر یگواه به دیشده )مراجعه کندییتأ نسخه / ریزنمرات 

 .دانشجو

Transfer:درجه لیتکم جهت یگرید دانشگاه به دانشگاه کیاز  ییجاهروند جاب / انتقال 

 .یلیتحص

Tuitionنه )هزی کندیم افتیدر یکارآموز ای آموزش ارائه یبرا نهاد کی که یمبلغ :هی/ شهر

 (.ردیگیها را در بر نمکتاب
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University:در یلیدرجه تحص یهااست که بعد از دوره متوسطه که برنامه ینهاد / دانشگاه 

 .دهدیم ارائه ارشد یکارشناس و یکارشناس مقطع

Zip Codeرا اکیآمر در یاهیناح یپست کد که یپست یهاآدرس در شماره یسر کی :ی/ کد پست 

 .دهندیم نشان

 منابع مکمل

The Everything College Survival Book: From Social Life to Study Skills-All 

You Need to Fit Right In. 2005. Michael S. Malone, Adams Media, 

Cincinnati, OH. 

International Student's Guide to the USA. 1998. lan Jacobs and Ellen 

Shatswell, Princeton Review Publishing, LLC, New York, NY. 

NAFSA's International Student Handbook: The Essential Guide to University 

Study in the USA. 2001. NAFSA: Association of International Educators, 

Washington, DC. 

Succeeding as an International Student in the United States and Canada. 2008. 

Charles Lipson, University of Chicago Press, Chicago, IL. 

The Ultimate College Survival Guide. 2009. Janet Farrar Worthington and 

Ronald Farrar, Peterson’s, Princeton, NJ. 





 

 فهرست

 Academic adviser یلیمشاور تحص

 Academic preparation یلیتحص یآمادگ

 Academic records یلیسوابق تحص

 Academic year یلیسال تحص

 Activities for spouses همسران یبرا ییهاتیفعال

 Airline baggage allowance ییمایهواپ یبار مجاز از سو زانیم

 American culture ییکایفرهنگ آمر

 Apartments هاآپارتمان

 Automatic teller machines (ATMs) خودپرداز یهادستگاه

 Automobile خودرو 

 Baggage هاچمدان

 Banking یبانکدار

 Bicycles دوچرخه

 Books and supplies کتاب و لوازم

 Buses اتوبوس

 Buying دیخر

 Cafeterias تریاکافه

 Campus and department دانشگاه و دپارتمان

 Campus bookstore دانشگاه یفروشکتاب

 Campus clinics یدانشگاه یهاکینیکل

 Campus housing در دانشگاهمسکن 

 Car sharing clubs نیشراکت ماش یهاانجمن

 Cars نیماش

 Cell Phones or Mobile Phones لیهمراه با موبا یهاتلفن

 Cell Phones یدست یهاتلفن

 Certificates of immunization and ونیناسیواکس نامهیگواه

vaccination 

 Cheating تقلب
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 Checking accounts یجار یهاحساب

 Checks هاچک 

 Child care مراقبت از کودک

 Clubs هاانجمن 

 Communications ارتباطات

 Computer literacy وتریبا کامپ ییآشنا

 Contact information اطالعات تماس

 Cooperative residence halls (co-ops) یتعاون یخوابگاه دانشگاه

 Costs هانهیهز

 Course registration نام در دورهثبت

 Credit cards یاعتبار یهاکارت

 Cultural activities یفرهنگ یهاتیفعال

 Culture shock یشوک فرهنگ

 Currency ارز 

 Customs regulations مقررات گمرک

 Dating قرار مالقات عاشقانه

 Department store فروشگاه

 Dependents (spouse/children) )همسر/ فرزندان(وابستگان 

 Discount store متیقمغازه ارزان

 Dormitories هاخوابگاه

 DS-2019 DS-2019 formفرم 

 Duty (import tax) بر واردات( اتیمالیات )مال

 Education USA Education USA advising centersمراکز مشاوره 

 E-mail لیمیا

 Emergencies at home در منزل یاضطرارموارد 

 Employment استخدام

 English as a Second Language (ESL) عنوان زبان دومبه یسیانگل یهابرنامه

programs 

 Extracurricular activities یابرنامهفوق یهاتیفعال

 F-1 F-1 visa یزایو

 Family care خانواده یهامراقبت

 Fraternity and sorority houses دختران و پسران یهاانجمن
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 Fraternity house انیانجمن آقا

 Friendships/friendliness رفاقت /یدوست

 Full course load انتخاب دروس کامل

 Health and Wellness یبهداشت و تندرست

 Health بهداشت

 Honor code احترام -و اصول شرافت  نیقوان

 Housing مسکن

 I-20 I-20 formفرم 

 I-94 I-94 formفرم 

 Immigration مهاجرت

 Important documents مدارک مهم

 Incidentals یفرع یهانهیهز

 Insurance مهیب

 International English Language Testing یسیانگل زبان آزمون یالمللنیب ستمیس

System (IELTS) 

 International student adviser (ISA) یخارج انیمشاور دانشجو

 International Student Office یخارج انیدفتر دانشجو

 Internet and E-mail Services لیمیو ا نترنتیخدمات ا

 Internet phone calls ینترنتیا یهاتماس

 Internet نترنتیا

 J-1 J-1 visa یزایو

 Language skills زبان یهامهارت

 Lease/rental agreement رهن نامه اجاره/موافقت

 Legal documents یمدارک حقوق

 Life یزندگ

 Living with a U.S. family ییکایبا خانواده آمر یزندگ

 Living یزندگ

 Long distance calls از راه دور یهاتماس

 M-1 M-1 visa یزایو

 Mailing address یآدرس پست

 Major (academic) (یلی)تحص یرشته اصل

 Married student housing متأهل انیدانشجو یمسکن برا
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 Meal plan ییبرنامه غذا

 Medical and dental records یپزشکو دندان یمدارک پزشک

 Minor (academic) (یلی)تحص یرشته فرع

 Monetary restrictions یمال یهاتیمحدود 

 Motorcycles کلتیموتورس

 Nonimmigrant visa یمهاجرت ریغ یزایو

 Obtaining a license کسب پروانه

 Off-campus dormitories خارج از دانشگاه یهاخوابگاه

 Off-campus housing مسکن خارج از دانشگاه

 Office hours یساعات ادار

 Online banking نیآنال یبانکدار

 Orientation یآشناساز

 Overnight accommodations شب یمسکن برا

 Packing یبندبسته

 Personal property یاموال شخص

 Personal یشخص

 Pharmacy داروخانه

 Plagiarism فاتیلأسرقت ت

 Post office box یصندوق پست

 Post offices خانهپست

 Postage Rates نرخ پست

 Postal service یخدمات پست

 Predeparture checklist سفر از قبل مطابقت ستیل ای ستیلچک

 Prepaid calling cards تلفن یهاکارت

 Prescriptions هانسخه

 Professors استادها

 Public (“Pay”) phones یعموم یهاتلفن

 Public transport یعموم هیوسایل نقل

 Renting اجاره

 Residence halls هاخوابگاه

 Residence halls دانشگاه یهاخوابگاه

 Resident advisers/assistants/directors رانی/ مدارانیدانشجو/ دست نیمشاور
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 Restaurants هارستوران

 Roommates هایاتاقهم

 Safety تیامن

 Savings accounts سپرده یهاحساب

 Schools مدارس

 Security deposit وثیقه

 Settling-in ساکن شدن

 Shopping دیخر

 Social customs یرسوم اجتماع

 Social customs یاجتماع یهاسنت

 Social Security Number یتیشماره سوشیال سکور

 Sorority house انجمن دختران

 Sports ورزش

 Student Visa ییدانشجو یزایو

 Study skills لیتحص یهامهارت

 Supermarket سوپرمارکت

 Taxes مالیات

 Teaching assistant (TA) سیتدر اریدست

 Telecommunications ارتباطات از راه دور 

 Telephones تلفن

 Temporary housing مسکن موقت

 Test of English as a Foreign Language فل(ا)ت یعنوان زبان خارجبه یسیآزمون انگل 

(TOEFL) 

 Text Messaging یمتن امیارسال پ 

 Time زمان

 Tipping دادن انعام

 Traffic laws عبور و مرور نیقوان

 Trains قطارها

 Transportation هیوسایل نقل

 Travel Arrangements سفر باتیترت

 Travel سفر

 Traveler’s checks یچک مسافرت



412   برنامهB و مهاجرت 

 
 Tuition and fees هانهیو هز هیشهر

 U.S. Customs کایگمرک آمر

 University apartments دانشگاهی یهاآپارتمان

 University identification (I.D.) دانشگاه ییشناسا

 Utilities یخدمات عموم

 

 

 



 

 راهنمای مهاجرت به کانادا

 

ارائه  یحاتیمهاجر کشور کانادا توض رشیپذ express entry ستمیس رامونیپ قسمت نیدر ا

 مورد منابع. ابندیاالت خود را در آن بؤمندان بتوانند پاسخ سعالقه میدوارینمود که ام میخواه

 :است ریز تیساوب دو از راهنما نیا هیته یبرا استفاده

 :آدرس به کانادا دولت مهاجرت اداره یرسم تیساوب
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/index.asp 
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 هاپرسش نیمکررتر قالب در نکات نیتر: مهمدهیچک

 کشد؟یم طول چقدر مهاجرت روش نیا

 کشد.یم طول ماه 91 تا 8 نیب زایو گرفتن تا شروع از ،دیباش داشته یخوب ازیامت اگر -

 نام کرد؟توان ثبتیم شهیهم ایآ

 ستین یکس با تیاولو. است گانیرا زینام آن نثبت و است باز شهیهم ستمیس نیبله ا -

 مهم است. ازیفقط امت اند،نام کردهثبت زودتر که

 شود؟ینامه صادر مدعوت یزمان یهابازه در چه

 بار 15 یال 16 نیب سال طول در. ستیها از قبل مشخص ننامهزمان صدور دعوت -

 .بار کی هفته دو هر نیانگیطور مکنند. بهینامه صادر مدعوت

 رم؟یگیم هم زایو حتماً ،رمینامه بگاگر دعوت

 سبک ازیآن امت یکه بر مبنا را یاصل و ترجمه مدارک دینامه شما بابعد از گرفتن دعوت -

 دینک ارسال را مدارک دستورالعمل طبق اگر. دیکن ارسال یکیصورت الکترونبه دیاکرده

 دیبع اریبس دیباش نداشته هم یتیامن و یپزشک یمشکل و نباشد مدارکتان در ینقص و

 .دیرینگ زایو که است

 ست؟یالزام مهیب داشتن ایآ

اص خ طی. تنها در شراستین یالزام مهیفدرال ارائه سوابق ب یمهاجرت ستمیدر س ،ریخ -

 تدرخواس یلیعنوان مدارک تکمممکن است از شما به سریو در صورت متقاعد نشدن آف

 .شود

 فدرال هم اقدام کنم؟ یتوانم برایم ایآ ،اممهاجرت به کبک اقدام کرده یمن برا

هر  دنیرس جهیبا به نت عتاًیوجود ندارد اما طب ستمیدو س نیدر ا یتداخل ایمشکل  ،بله -

 را کنسل نمود. یگرید دیبا ،کی
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 باشم؟ داشته آفر جاب دیبا حتماً مهاجرت یبرا ایآ

 تافیدر یاضاف ازیامت در صورت داشتن جاب آفر و ستین یداشتن جاب آفر الزام ،ریخ -

 .دیکنیم

 ؟ددار وجود تیظرف و مشاغل ستیل یانتر اکسپرس روش در ایآ

از  رشیتعداد پذ تیمشاغل و محدود ستیل چیه یاکسپرس انتر ستمیدر س ،ریخ -

 مختلف وجود ندارد. یهارشته

 رم؟یبگ کمک لیوک از دیبا ایآ

. تسیناکسپرس انتری روش مهاجرتی شفافی است و هیچ الزامی به استفاده از وکیل  -

نبال د شدهارائههای تنها کافیست با دقت و توجه مراحل مختلف را بر اساس دستورالعمل

 کنید.

 ست؟یچ express entry ستمیس

 یاندازراه را express entry دیجد ستمیس 1695سال  یاداره مهاجرت کشور کانادا از ابتدا

 :نمود اشاره ریتوان به موارد زیم ستمیس نیا یایاز مزا که نمود

 ماه 7 حدود به( دائم)اقامت  یمهاجرت یزایو اخذ ندیکاهش زمان فرآ -

 ستمیس نینام در اثبت بودن نیآنال -

 (تاس نشده یاتیطور کامل عمل)هنوز به انیمتقاض یبرا شغل کردن دایپ یتالش برا -

 بر و بوده نینام آنالمجاز به ثبت هستند طیکه واجد شرا یافراد ستمیس نیدر اطور خالصه به

طور نامه قرار خواهند گرفت. بهدعوت گرفتن یبرا انتظار ستیل در دارند که یازیامت اساس

 خصمش عدد کی از باالتر ازشانیامت که ستیاز افراد داخل ل یمتوسط هر دو هفته تعداد مشخص

 کهدرصورتینامه و ارسال مدارک کرد. بعد از گرفتن دعوت ندخواه افتینامه دردعوت باشد

ر پشت س تیرا با موفق یتیو امن یو مراحل پزشک شما وجود نداشته یدر مدارک ارسال یمشکل

 .است نهیهزکم اریروش بس نیکرد. ا دیخواه افتیخود را در یزایماه و 7بعد از حدود  دیبگذار

 :است ریصورت زبه یاصل یهانهیهز ستیل

 لیپروفا ساخت از قبل یلیتحص مدارک یابیارز یهانهیهز -
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 لتسیامتحان آ نهیهز -

 نامهدعوت افتیدر از بعد مدارک یبررس نهیهز -

 نامهدعوت افتیدر از بعد کالیمد یهاشیآزما نهیهز -

 زایصدور و نهیهز -

 ازینام کرده است. مهم امتزودتر ثبت یچه کس ستیمهم ن ستمیس نیدر ا نکته: ★

 .دیریگیم نامهدعوت زود یلیخ دیدار ییباال ازیامت اگر و شماست

 نیالصورت آنبه دیتوانیم شهیهم و نداشته یخاص زمان ستمیس نینام در اثبت نکته: ★

 .دینام کنثبت

در  یکه مشکل بزرگنیمگر ا ندارد وجود لیوک گرفتن به یازین پروسه نی: در انکته ★

 توان آن را حل کرد.ب لیپرونده شما باشد که فقط به کمک وک

 یهادوره مدارک ،یعلم یهاکنفرانس ،دانشگاه معدل ،یدانشگاه یهامقاله نکته: ★

 .ندارند یمهاجرت روش نیدر ا یازتیام چیو ... ه یتخصص

 دارند؟ نامهدعوت افتیدر یبرا یشانس باالتر یطور خالصه چه کسانبه

شود و تمام افراد داخل انجام می Drawطور متوسط هر دو هفته یک که گفته شد بهطور همان

pool دور  16نامه خواهند گرفت. طبق دعوت ،که باالتر از یک امتیاز مشخص را داشته باشند

نامه گرفته است دعوت (. کمترین امتیازی که مستقیما9316ًاسفند  9شده تا به امروز )انجام

های استانی شانس در بعضی از برنامه 656. از طرف دیگر افراد با امتیاز زیر است 656امتیاز 

شانس دریافت  666طور مثال برای استان انتاریو افراد با امتیاز باالی دریافت ویزا دارند. به

ها شانس دریافت نامینیشن نیز برای سایر استان 666نامینیشن استانی را دارند. افراد با امتیاز زیر 

 دارند.

 د؟یرس 666 ای 656 یباال ازیتوان به امتیم چگونه که است نیال اؤحال س

توانند یم یطور خالصه کسانعنوان شده است اما به یبندازیامت اتیجزئ ندهیآ یهادر صفحه

 :باشند داشته را ریز شرط دو از یکی حداقل که باشند داشته 656 یباال ازیامت

9- Job offer (یکار شنهادیپ )یمعتبر دارا LMIA  افراد داخل  یکه برا)داشته باشند

 ؛ممکن است(ریغ باًیتقر رانیا
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 Canadian languageحداقل سطح ) ،سانسیحداقل مدرک فوق ل یدارا -1

benchmark) CLB9 لتسیدر آ ( جنرالL=8, R=7, W=7, S=7 حداقل سه سال )

 (.نباشد سال 36 زا شتریسابقه کار خارج از کانادا و سن مناسب داشته باشند )ب

 656تواند به ینم باشد 1 هم او لتسیآ یهالیاسک تمام و باشد سانسیل یطور مثال اگر کسبه

 شود.یم 766 یشما باال ازیو جاب آفر امت 7و نمره زبان حداقل  پلمیبرسد اما با د

 باشند؟ داشته 656 تا 666 نیب ازیتوانند امتیم یاما چه کسان

 دیاوریب 666 یباال ازیباشد تا امت CLB9شما  یهالیاسک همه دیبا دیهست سانسیاگر ل -9

 ؛به شرط داشتن سه سال سابقه کار و سن مناسب()

)به  دیشو 666 یتا باال دیداشته باش CLB9 لیچند اسک دیبا دیهست سانسیاگر فوق ل -1

 .شرط داشتن سه سال سابقه کار و سن مناسب(

 خالصه چگونه است؟طور به ستمیس نیا در زایو اخذمراحل 

 :دیکنیم مشاهده را ستمیس نیا قیاز روند گرفتن اقامت از طر یاخالصه ریدر شکل ز

 

 pool د بهوایجاد پروفایل آنالین و ورگام اول: 

 expressویزا از طریق سیستم  اخذنام و مرحله اول: اطمینان از اینکه واجد شرایط برای ثبت

entry  امتیاز( 76بر مبنای )هستید 

 امتیاز( 9166مرحله دوم: محاسبه امتیاز )بر مبنای 

 نام آنالینمرحله سوم: تهیه مدارک موردنیاز برای ثبت

 poolنام آنالین و ورود به مرحله چهارم: ثبت
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 PR ) permanentنامه و اقدامات بعدی برای گرفتن دریافت دعوت :گام دوم

residency دائم( اقامت 

 دریافت دعوت نامه و ارسال مدارک مورد نیازمرحله پنجم: 

کنید )به غیر از امتحان ای پرداخت نمینکته: تا قبل از مرحله پنجم شما هیچ هزینه ★

 .آیلتس و ارزیابی مدارک تحصیلی(

نام و اخذ ویزا از طریق مرحله اول: اطمینان از این که واجد شرایط برای ثبت

 امتیاز( 61ی )بر مبنا دهستی EXPRESS ENTRYسیستم 

 امتیاز( 9166مرحله دوم: محاسبه امتیاز ) بر مبنای 

 نام آنالینمرحله سوم: تهیه مدارک موردنیاز برای ثبت

 poolو ورود به  نآنالی ناممرحله چهارم: ثبت

 ازیموردنو ارسال مدارک  نامهدعوتمرحله پنجم: دریافت 

 

 طیکه واجد شرا دیمطمئن شو دیبا دیبساز express entryدر را خود لیپروفا دیقبل از آنکه بتوان

 :کار دو روش وجود دارد نیا ی. برادیبرنامه هست نیشرکت در ا

 تر(تر و مطمئنعیروش اول )سر

 :ریز نکیدر ل eligibility یبررس یاداره مهاجرت کانادا برا تیسااستفاده از وب
http://www.cic.gc.ca/ctc-vac/ee-start.asp 

 طیشود که واجد شرایم اعالم شما به دیده انجام انتها تا را باال نکیشده در لمشخصاگر مراحل 

(eligibleهست )نه ای دی. 

 ند از:اعبارت مراحل نیا

ن استا ،دیستین مطمئن مورد نی: استان موردنظر در کانادا جهت اقامت. اگر در ا9ال ؤس ★

 .دیتان را انتخاب کنمورد عالقه

 



  411 مهاجرت به کانادا یهشت، راهنما مهیضم

 

 
 

اصلی کانادا. چه آزمون زبانی برای زبان اول خود در کانادا )انگلیسی/ های زبان :1ال ؤس ★

 اید:فرانسوی( شرکت کرده

 

شده در صفحه قبل شامل سال/ ماه/ روز : جزئیات مربوط به آزمون انتخاب3ال ؤس ★

 شرکت در آزمون است:

 

 های این آزمون زبانی:شده در هر یک از مهارتنمره کسب :4ال ؤس ★
 

 
 اید؟آیا در آزمون زبانی دیگری برای زبان دوم خود شرکت کرده :5ال ؤس ★

 

 نیا د؟یدر کانادا دار یسه سال گذشته چند سال سابقه کار تخصص یدر ط: 6ال ؤس ★

وقت(. اگر سابقه صورت پارهبه یوقت باشد )تعداد ساعات مساوتمام یستیبایم شغل
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در  ،دیدار ییاگر سابقه کار کانادا. دیرا انتخاب کن none نهیگز دیندار ییکار کانادا

را  none of the aboveصورت  نیا ریدر غ ،دیآن را انتخاب کن noc یقسمت بعد

 .دیانتخاب کن

 

اید )خارج از سال گذشته چند سال سابقه کار تخصصی داشته 96: در طی 1ال ؤس ★

اد وقت )با تعدمتما ،دارای دستمزد ،بایست مداومتواند باشد(؟ این شغل میکانادا هم می

 وقت( و در یک حرفه بوده باشد:صورت پارهساعات مساوی به

های سال سابقه در یکی از انواع شغل 1سال گذشته حداقل  5آیا در طی  :8ال ؤس ★

 های مهارتی(؟اید )تجارتزیر داشته

 

 ورید؟آ: چه مقدار پول )به دالر کانادا( به همراه خود به کانادا می1ال ؤس ★

 ؟خانواده دارید )فقط شامل همسر و یا فرزندان( ءچه تعداد اعضا :91ال ؤس ★
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 آیا پیشنهاد کار معتبری در کانادا دارید؟: 99ال ؤس ★

 

 تاریخ تولد شامل سال/ ماه / روز: 91ال ؤس ★

دیپلم یا گواهینامه کانادایی  ،باالترین مدرک تحصیلی که برای آن مدرک :93ال ؤس ★

 دارید؟ شدهسازیادلاید و یا مدرک معدریافت کرده

 

 عالمت بزنید: ،کندکه در مورد شما صدق میرا هر یک از موارد ذیل 

 .ماوقت برای مدت دو سال یا بیشتر در کانادا تحصیل نمودهصورت تماممن به :94ال ؤس ★

 وقت در کانادا هستم.: من حداقل دارای دو سال سابقه کار تمام95ال ؤس ★

سال است یا  98خویشاوندی در کانادا هستم که سنش باالی : من دارای 96ال ؤس ★

 ،خواهر/ برادر ،نوه ،پدربزرگ/ مادربزرگ ،فرزند ،اقامت دائم کانادا را دارد و یا پدر/ مادر

 عمو/ دایی و یا خواهر زاده/ برادرزاده من است. ،خاله/ عمه

 یک از موارد باالهیچ :91ال ؤس ★
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 هلأوضعیت ت: 98ال ؤس ★

 

 ج شما:نتای

 

 .میکنیم کیکل continue یدر انتها بر رو

 ابقهس ،یلیتحص مقطع ،لتسیکه تمام اطالعات خود را مانند نمره آ دی: دقت کننکته ★

 .درست وارد کنید ... و کار

 روش دوم:

وه محاسبه حن دنید یرا داشته باشد. برا FSW ستمیس ازیامت 966از  ازیامت 76حداقل  دیشما با

 :دیبرو ریز نکیل به دیتوانیم ازیامت نیا
Http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/applv-factors.asp 

 :دینیبیم ریز در را ازیگذار در محاسبه امتریثأت یفاکتورها
1- English and/or French skills 

2- Education 

3- Experience 

4- Age 

5- Arranged employment in Canada 

6- Adaptability 
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مطابق  یزبان لیهر اسک ستمیس نیشود. در ایمحاسبه م CLB ستمیان بر اساس سزب ازیامت

 خواهد بود: CLB ازیامت کیمعادل  های زیرجدول
IELTS: 

CLB level Reading Writing Listening Speaking 
10 8.0 7.5 8.5 7.5 
9 7.0-7.5 7.0 8.0 7.0 
8 6.5 6.5 7.5 6.5 
7 6.0 6.0 6.0-7.0 6.0 
6 5.0-5.5 5.5 5.5 5.5 
5 4.0-4.5 5.0 5.0 5.0 
4 3.5 4.0-4.5 4.5 4.0-4.5 

TEF: 
CLB level Reading Writing Listening Speaking 

10 263-277 393-415 316-333 393-415 
9 248-262 371-392 298-315 371-392 
8 233-247 349-370 280-297 349-370 
7 207-232 310-348 248-279 310-348 
6 181-206 271-309 217-248 271-309 
5 151-180 226-270 181-216 226-270 
4 121-150 181-225 145-180 181-225 

 :دیاکرده شرکت آزمون در 1696 لیآور 9 خیتار از شیاگر پ
CLB level Reading Writing Listening Speaking 

10 263-277 393-415 316-333 393-415 
9 248-262 372-392 298-315 372-392 
8 233-247 349-371 280-297 349-371 
7 206-232 309-348 248-279 309-348 
6 181-205 271-308 217-247 271-308 
5 150-180 225-270 180-216 225-270 
4 121-149 181-224 145-179 181-224 

 :دیاکرده شرکت آزمون در آن از پس ای و 1696 لیآور 9اگر در روز 
CELPIP 

CLB level Reading Writing Listening Speaking 
10 10 10 10 10 
9 9 9 9 9 
8 8 8 8 8 
7 7 7 7 7 
6 6 6 6 6 
5 5 5 5 5 
4 4 4 4 4 
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 :دیاکرده شرکت آزمون در 1696 لیآور 9 خیتار از شیاگر پ

CLB level Reading Writing Listening Speaking 
10 and above 5H 5H 5H 5H 

9 5L 5L 5L 5L 
8 4H 4H 4H 4H 
7 4L 4L 4L 4L 
6 3H 3H 3H 3H 
5 3L 3L 3L 3L 
4 2H 2H 2H 2H 

 

 EXPRESSنام و اخذ ویزا از طریق سیستممرحله اول: اطمینان از اینکه واجد شرایط برای ثبت

ENTRY امتیاز( هستید )بر مبنای 

 امتیاز( 9111مبنای  مرحله دوم: محاسبه امتیاز )بر

 نام آنالینمرحله سوم: تهیه مدارک موردنیاز برای ثبت

 poolنام آنالین و ورود به مرحله چهارم: ثبت

 نامه و ارسال مدارک موردنیازمرحله پنجم: دریافت دعوت

 

ا خود ر ازیامت دیمرحله با نیدر ا ،دیهست طیشرا واجد دیشد مطمئن اول مرحله در نکهیبعد از ا

. با دیکسب کن ازیامت 9166تا  6 نیب یدهازیامت ستمیس نیدر ا توانیدمیشما . دیمحاسبه کن

 ازشانیکه امت یتنها افراد ،تاکنون 1695سال  یشده از ابتداانجام یها Drawتوجه به روند 

نامه دعوت یاکسپرس انتر pool قیاز طر ماًیشانس را دارند تا مستق نیباالتر است ا 656از  حدوداً

 ویانتار یاستان برنامه قیتوانند از طریم است 666 از باالتر ازشانیامت که یافراد ،کنند افتیدر

 .ساسکاچوان رینظ ییهااستان قیدارند از طر یترنییپا ازاتیامت که یکسان و ندینما اقدام

 ازیتپاسخ ام صورت پرسش وبه که است ریز نکیل به مراجعه ازیامت محاسبه یبرا روش نیبهتر

 کند:یمحاسبه م قیدق صورت کامالًبه ار شما
Http://www.cic.gc.ca/English/immigrate/skilled/crs-tool.asp 

 ازیامت 9166از  ازیامت 766است که  نیرسد ایبه نظر م یجا ضرورنیا در آن ذکر که نکته کی

که در انتها  است provincial or territorial nomination ایو  job offerمربوط به داشتن 

 .کرد میدر مورد آن صحبت خواه

 :دیکن مشاهده دیتوانیم زین را آن نکیل و است ریصورت زخالصه به ازیجدول امت



  412 مهاجرت به کانادا یهشت، راهنما مهیضم

 

 
 

http://www.cic.gc.ca/english/express-entrv/grid-crs.asp 

 A.core/human capitalهر کدام یممکن برا ازیهر شخص و حداکثر امت یفرد یهایژگیو

factors 
Factors Points per factor with a 

spouse or commonlaw 

partner متأهل 

Points per factor without a 

spouse or common law 

partner مجرد 
Age 100 110 

Level of education 140 150 
Official languages 

proficiency 
150 160 

Canadian work 

experience 
70 80 

 

 B.spouse or common-law partner factors همسر یفرد یهایژگیو

Factors Points per factor (maximum 40 points) 
Level of education 10 
Official language 

proficiency 
20 

Canadian work 

experience 
10 

 

 ینفر اصل دیهل هستأمت اگر. دیکن کسب ازیامت 566 تا دیتوانیم Aاز قسمت  دید هستراگر مج

 کسب ازیامت 66 زین استکه مربوط به همسر  Bو از قسمت  ازیامت 676تواند یم Aاز قسمت 

 .دینما

 نیا. دیکن کسب ازیامت 566 حداکثر دیتوانیم Bو  A یها: در مجموع از قسمتنکته ★

د رسنیم یازیامت همان به ممیماکز فرزند یدارا زوج کی ای و زوج کی که معناست بدان

 تواند کسب کند.یم ییتنهابه مجرد فرد کیکه 

 افراد. میدهیم حیرا توض Aآورده شده است. ابتدا قسمت  ریدر ز ازیامت 566 نیکسب ا اتیجزئ

 ها انتخاب کنند.آن یشده برامشخص ستون اساس بر را خود ازیامت دیهل و مجرد باأمت
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  :بخش اولcore/ human capitial factors ()امتیازات متقاضی اصلی 

 )سن( ageقسمت اول:  -بخش اول

Without a spouse or 

common-lawpartner مجرد 
(Maximum 110 points) 

With a spouse or common-

law partner 

 هلأمت
 (Maximum 100 points) 

Age 

0 0 17 years of age or less 
99 90 18 years of age 

105 95 19 years of age 
110 100 20 to 29 years of age 
105 95 30 years of age 
99 90 31 years of age 
94 85 32 years of age 
88 80 33 years of age 
83 75 34 years of age 
77 70 35 years of age 
72 65 36 years of age 
66 60 37 years of age 
61 55 38 years of age 
55 50 39 years of age 
50 45 40 years of age 
39 35 41 years of age 
28 25 42 years of age 
17 15 43 years of age 
6 5 44 years of age 
0 0 45 years of age or more 

طور مثال اگر سن : برای محاسبه سن خود آن را به سمت پایین گرد کنید. بهنکته ★

 در نظر بگیرید. 11باشد آن را ماه  8سال و  11شما 
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 )تحصیالت( educationقسمت دوم:  -بخش اول

Without a spouse 
or common-law 

partner 
(Maximum 
150 points) 

With a spouse or 
common-law 

partner 
(Maximum 
140 points) 

Level of Education 

0 0 Less than secondary school (high 

school) 

30 28 Secondary diploma (high school 

graduation) 

90 8 

 
One-year degree, diploma or certificate 

from a university, college, trade or 

technical school, or other institute 

98 91 
 

Two-year program at a university, 

college, trade or technical school, or 

other 

Institute 

120 112 
 

Bachelor's degree OR a three or more 

year program at a university, college, 

trade or technical school, or other 

institute 

128 119 Two or more certificates, diplomas, or 

degrees. One must be for a program 

of three or more years 

135 
 

126 Master's degree, OR professional 

degree needed to practice in a licensed 

profession (For “professional degree,” 

the degree program must have been 

in: medicine, veterinary medicine, 

dentistry, optometry, law, chiropractic 

medicine, or pharmacy.) 

150 140 Doctoral level university degree (Ph.D.) 

ورت صبرای محاسبه امتیاز مدرک تحصیلی اگر بخواهیم به زبان ساده توضیح دهیم امتیازها به

 :استزیر 
 هل:أبرای افراد مت مجرد: دبرای افرا

 19 فوق دیپلم 18 فوق دیپلم

 991 لیسانس 916 لیسانس

 917فوق لیسانس  935 فوق لیسانس

 966 دکترا 956 دکترا
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 های رسمی()تسلط بر زبان official language proficiencyقسمت سوم:  -بخش اول

First official languale: 
Without a spouse or 

common-law 
partner 

(Maximum 136 points) 

With a spouse or 

common-law 
partner 

(Maximum 128 points) 

Canadian Language 

Benchmark (CLB) level 
per ability 

0 0 Less than CLB 4 
6 6 CLB 4 or 5 
9 8 CLB 6 

17 16 CLB7 
23 22 CLB 8 
31 29 CLB9 
34 32 CLB 10 or more 

امتیاز  937)نفر اصلی( و  متأهلامتیاز برای افراد  918توانید از زبان اول )جدول باال( حداکثر می

 برای افراد مجرد به دست آورید.

 .باشد یفرانسو ای یسیتواند انگلی: زبان اول منکته ★

 .ستیقبول نقابل کیامتحان آکادم و قبول استقابل جنرال لتسی: فقط امتحان آنکته ★

ه در . جداول مربوطدینمره خود را به دست آور CLBمعادل  دیزبان با ازیمحاسبه امت یبرا

 و در مرحله اول اقدام آورده شده است. یقبل یهاصفحه

آن را از جدول  ازیمحاسبه کرده و امت دیرا با لیمربوط به هر اسک CLB: معدل نکته ★

ان شما زب ازیتا امت دیرا با هم جمع کن لیمربوط به چهار اسک ازیسپس امت دیابیباال ب

 :مجرد فرد کی یطور مثال برا. بهدیبه دست آ
IELTS: 

Listening 7.5 = CLB8 = 23 Points 

Reading 7 = CLB9 = 31 Points 

Writing 7 = CLB9 = 31 Points 

Speaking 6.5 = CLB8 = 23 Points 

Overall from first language = 23 + 31 + 31 + 23 = 108 Points 
 :است دهش آورده ریز در( یفرانسو ای یسی)انگل دوم زبان به مربوط ازیجدول امت
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Second official language: 
Without a spouse or 

common-law 
partner 

(Maximum 24 points) 

With a spouse or 

common-law 
partner 

(Maximum 22 points) 

Canadian Language 

Benchmark (CLB) level 
per ability 

0 0 CLB 4 OR LESS 
1 1 CLB 5 or 6 
3 3 CLB 7 or 8 
6 6 CLB 9 or more 

 )سابقه کار کانادایی( Canadian work experienceقسمت چهارم:  -بخش اول

Without a spouse or 

common-law 
partner 

(Maximum 80 points) 

With a spouse or 

common-law 
partner 

(Maximum 70 points) 

Canadian Language 

Benchmark (CLB) level 
per ability 

0 0 None or less than a year 
40 35 1 years 
53 46 2 years 
64 56 3 years 
72 63 4years 
80 70 5 years or more 

  :بخش دومspouse or common- law partner factors ( امتیازات

 همسر متقاضی(

 )تحصیالت همسر( educationقسمت اول:  -بخش دوم

With a spouse or common-law 

partner 
(Maximum 140 points) 

Level of Educationper ability 

0 Less than secondary school (high school) 

2 Secondary diploma (high school graduation) 

3 One-year degree, diploma or certificate from a 

university, college, trade or technical school, or 

other institute 

7 Two-year program at a university, college, trade 

or technical school, or other institute 

8 Bachelor's degree OR a three or more year 

program at a university, college, trade or 

technical 

school, or other institute 
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With a spouse or common-law 

partner 
(Maximum 140 points) 

Level of Educationper ability 

9 Two or more certificates, diplomas, or degrees. 

One must be for a program of three or more 

Years 

10 Master's degree, OR professional degree needed 

to practice in a licensed profession (For 

“professional degree,” the degree program must 

have been in: medicine, veterinary medicine, 

dentistry, optometry, law, chiropractic medicine, 

or pharmacy.) 

10 Doctoral level university degree (Ph.D.) 

های )تسلط همسر بر زبان official language proficiency قسمت دوم: -بخش دوم

 رسمی(

 ت.محاسبه اسقابل در جدول زیر امتیاز نمره زبان )انگلیسی یا فرانسوی( همسر برای هر اسکیل
Maximum 20 points 

section maximum 5 points 

per ability 

Canadian language benchmark (CLB) level per 

ability (reading, writing, speaking and listening) 

0 CLB 4 or less 
1 CLB5 or 6 
3 CLB 7 or 8 
5 CLB 9 or more 

 )سابقه کار کانادایی همسر( Canadian work experienceقسمت سوم:  -بخش دوم

Maximum 10 points Spouse’s Canadian work experience 
0 None or less than a year 
5 1 year 
7 2 years 
8 3 years 
9 4 years 

10 5 years or more 

 تواند در سه زمینه امتیاز کسب کند:بنابراین همسر می 

  داخل یا خارج از کانادا(تحصیالت( 

 )زبان )انگلیسی یا فرانسوی 

 قبول است(سابقه کار )فقط داخل خاک کانادا قابل 
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هل باعث کاهش امتیاز فرد أت ت،طور که از جداول امتیازبندی مشخص اس: آننکته  ★

نمره زبان و یا سابقه کار کانادایی  ت،گردد مگر آن که همسر وی در زمینه تحصیالمی

 بتواند این کاهش امتیاز را جبران کند.

  :بخش سومskill transferability )امتیازات مربوط به انتقال مهارت( 

 "سابقه کار خارج از کانادا"و  "تحصیالت "این بخش در واقع دارای دو قسمت است. از ترکیب 

 توانید امتیاز کسب کنید:انگلیسی فرانسوی می یا سابقه کار کانادایی و تسلط بر زبان

 دایی نیستنداافرادی که دارای سابقه کار کان -9

ای ههای رسمی کانادا )انگلیسی/ فرانسوی( بر انتقال مهارتثیر زبانأت ،برای این دسته از افراد

 دتوانیتر میراحت ،تر باشدشود یعنی هرچه زبان شما قویتخصصی کاری در نظر گرفته می

بنابراین در این قسمت امتیاز باالتری  ؛توانایی تخصصی خود را در محیط کار کانادا انتقال دهید

از  سابقه کار خارج"و  "مدرک تحصیلی"با  "سلط زبانیت"گیرید. در این قسمت از ترکیب یم

 توان امتیاز کسب نمود.می "کانادا

 هستند ییکاناداافرادی که دارای سابقه کار  -1

ارج از سابقه کار خ"و نیز  "مدرک تحصیلی"و  "سابقه کار کانادایی"ز افراد از ترکیب این دسته ا

رک هرچه مد ،توانند امتیاز کسب کنند. یعنی اگر دارای سابقه کار کانادایی باشیدمی "کانادا

 تخصصی توانایی توانیدمی ترراحت ٬تحصیلی باالتر یا سابقه کار خارجی بیشتری داشته باشید

 گیرید.بنابراین در این قسمت امتیاز باالتری می ؛دهید انتقال کانادا کار محیط در را خود

. در بخش دیکسب کن ازیامت 566تا  دیتوانیم Bو  A یهابخش در شد داده حیطور که توضهمان

C نیا یقبل یهابخش با بخش نیا تفاوت. دیکن کسب گرید ازیامت 966 حداکثبر دیتوانیم زین 

زمان در صورت همبه ییتوانا چند وجود صورت در و بوده یبیصورت ترکبه آن ازاتیامت که است

شود. یم میتقس یازیامت 56 بخش دو به ازیامت 966 نیا. کرد دیخواه کسب را آن ازیشما امت

 .دیدار راه دو ازهایامت 56 نیبه دست آوردن هر کدام از ا یبرا

مطرح شده  express entryبار در  نیاول یبرا یبندازیامت ستمیس از بخش نی: انکته ★

 Federal Skilled Workerکار ماهر  یروین یمهاجرت یهااست و در برنامه

Program (FSWP) وجود نداشته است. 1695از سال  شیپ 
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  اول ازیامت 51محاسبه (Education:) 

 .ستندین ییسابقه کار کانادا یکه دارا یبخش اول: افراد

Points for CLB 9 or 

more on 
all four first official 

language 
abilities 

(Maximum 50 

points) 

Points for CLB 7 or more 

on 
all first official language 

abilities, with one or 

more 
under CLB 9 

(Maximum 25 points) 

With good official language 

proficiency (Canadian 
Language Benchmark Level 

[CLB] 7 or higher) and a 

postsecondary 
degree 

0 0 Secondary school (high school) 

credential or less 

25 13 Post-secondary program 

credential of one year or longe 

50 
 

20 Two or more post-secondary 

program credentials AND at least 

one of these credentials was issued 

on completion of a post-secondary 

program of three years or longer 

 

Points for education 
+ 2 years or more of 

Canadian work 

experience 
(Maximum 50 

points) 

Points for education 
+ 1 year of Canadian 

work 
experience 

(Maximum 25 points) 

With Canadian work experience 

and a post-secondary 
degree 

0 0 Secondary school (high school) 

credential or less 

25 13 Post-secondary program credential of 

one year or 

Longer 

50 25 Two or more post-secondary program 

credentials AND 

at least one of these credentials was 

issued on 

completion of a post-secondary 

program of three years or longer 

 .امتیاز کسب کنید و نه بیشتر 56توانید در کل میاز دو جدول باال 
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  دوم ازیامت 51محاسبه (foreign work experience) 

 راه اول:

Foreign work experience – With good official language proficiency 

(Canadian Language Benchmark Level [CLB] 7 or higher): 
Points for foreign work 

experience 
+ CLB 9 or more on all 

four first 
official language 

abilities 
(Maximum 50 points) 

Points for foreign 

work experience + 
CLB 7 or more on all 

first official 
language abilities, one 

or more under 9 
(Maximum 25 points) 

Years of experience 

0 0 No foreign work experience 

25 13 1 or 2 years of foreign work 

Experience 

50 25 3 years or more of foreign work 

experience 

 راه دوم:

Foreign work experience – With Canadian work experience: 
Points for foreign work 

experience 
+ 2 years or more of 

Canadian work 
experience 

(Maximum 50 points) 

Points for foreign 

work experience 
+ 1 year of Canadian 

work 
experience 

(Maximum 25 points) 

Years of experience 

0 0 No foreign work experience 
25 13 1 or 2 years of foreign work 

Experience 
50 25 3 years or more of foreign work 

experience 

 امتیاز کسب کنید و نه بیشتر! 56توانید میاز دو جدول باال 

امتیاز دیگر هم مطابق جدول زیر وجود دارد که  56 ،امتیاز باال را کسب کنید 966اگر نتوانید 

 برسید. 966و به  توانید از آن استفاده کردهمی

شود که مدارک کاری معتبر از داخل کانادا داشته نکته: جدول زیر مربوط به افرادی می ★

 باشند.
Points for certificate 

of 
Points for certificate of 

qualification 
Certificate of qualification 

(trade 
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qualification + CLB 7 

or more on 
all four first official 

language 
abilities 

(Maximum 50 points) 

+ CLB 5 or more on all 

first official 
language abilities, one 

or more 
under 7 

(Maximum 25 points) 

occupations) – With good 

official language 
proficiency (Canadian 

Language Benchmark 
Level [CLB] 5 or higher) 

 50 25 With a certificate of qualification 

 

Subtotal: A. Core / human capital + B. Spouse or common-law partner + C. 

Skill transferability factors – Maximum 600 points 
 766 شد گفته که طور همان. شد داده حیتوض اول ازیامت 766باال نحوه محاسبه  یهادر صفحه

 دهش داده نشان ریز جدول در که ردیگیم تعلق افراد از گروه دو به که دارد وجود هم گرید ازیامت

 .است
Maximum 600 points Additional points 

600 Arranged employment (positive Labour Market Impact 

Assessment required) 

600 Provincial or territorial nomination 

 تعلق شما به ازیامت 766 نیا ریز حالت دو از یکی در که گفت دیبا دوم ازیامت 766 حیدر توض

 .ردیگیم

افراد  یبرا باًیکه تقر دیاز داخل کانادا باش LMIA یگواه یمعتبر دارا job offer یالف( دارا

 ممکن است.ریغ رانیداخل ا

 ییکانادا یکارفرما کیدهد یاست که نشان م یدر واقع سند LMIA ی: گواهنکته ★

 نیمثبت همچن LMIA ی. گواهاوردیبه استخدام در ب یکار خارج یرویدارد ن ازین

انجام کار موردنظر وجود ندارد. اگر  یبرا ییکار کانادا یروین چیمعناست که ه نیبد

درخواست خود را به  دیبا تانیکارفرما ،دیداشته باش LMIAبه  زایشما ن

(Employment and Social Development Canada)ESDC .بفرستد 

 رد ای و دینام کنثبت یکار یزایو یبرا دیتوانیم د،نمو افتیرا در LMIA تانیکه کارفرما یزمان

مثبت  LMIA با یکار شنهادیپ افتیرو درنیااز. دیینما اضافه را نکته نیا ینام اکسپرس انترثبت

 نیتوانند چنینم یرسم و میطور مستقبه انیرانیکار خارج از کانادا دشوار بوده و ا یروهاین یبرا

 .ندینما درخواست را یزیچ
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 ستمیدر س لیصورت که بعد از ثبت پروفا نی. به ادیانتخاب شو یاستان یهابرنامه قیب( از طر

EE دیاشها را داشته بآن طیشرا کهدرصورتی و دیینما اقدام زین یاستان یهابرنامه یبرا دیتوانیم 

 .ردیگیم تعلق ازیامت 766 شما به
Grand total: 

A. Core / human capital + 

B. Spouse or common-law partner + 

C. Skill transferability factors + 

D. Additional points = Maximum 1,200 points 
A+B = Max 500 

C = Max 100 

D = Max 600 

 :یمنتخب استان یهابرنامه

 هر هک صورت نیبد. ندینمایم عمل یانتر اکسپرس ستمیواقع به موازات سدر یاستان یهابرنامه

. هر دینمایم افتیدر کانادا مهاجرت اداره از را یخاص تیخود ظرف یهایازمندین اساس بر استان

از  یآگاه یرا دارد که برا EE ستمیس قیمهاجر از طر رشیپذ یخود برا استان برنامه خاص

ا هراجع به استان یمختصر حی. در ادامه توضدیهمان استان مراجعه کن تیبه سا دیآن با طیشرا

 :میکنیم شانیهاو برنامه

 :ویانتار

http://www.ontarioimmigration.ca/en/pnp 
را از  ویاستان انتار EE لیکند که اگر هنگام ساخت پروفایم عمل صورت نیا به ویاستان انتار

استان با توجه به  نیا ،باشد 666 یباال شما ازیامت و دیانتخاب کرده باش یمندعالقه ستیل

 65) دینامه را قبول کننامه بفرستد. اگر شما دعوتشما دعوت یکه دارد ممکن است برا یطیشرا

 یبرا مدارک یسر کی و کرده پرداخت ویانتار استان به کانادا دالر 9566 دیبا( دیدار وقت روز

 اعالم شما به را یبررس جواب ماه 6 حدود از بعد. شود یبررس شما مدارک تا دیها پست کنآن

شما  EE لیبه پروفا ازیامت 766و  دیاشده تینیکنند. اگر شما را قبول کنند درواقع شما نامیم

 یانیانریا انیاز م است ذکر به الزم. دیکنیم افتینامه دردعوت بعد یدور نیشود و در اولیاضافه م

 .است داشته وجود زیآمتیچند مورد موفق ،انداستان شرکت کرده نیا که در برنامه
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 و بود 666 یباال ازتانیامت اگر. است نشده اعالم رشته لحاظ از یتیگونه محدودچیدر ضمن ه

د را خو لیپروفا ،دینکرد افتینامه دردعوت ویانتار از یاصل لیپروفا ساختن از هفته دو از بعد

 ویانتار یدر مورد برنامه استان شتریکسب اطالعات ب ی. برادیبساز لیکنسل کرده و دوباره پروفا

 :دیاستان را مالحظه کن نیا "جامع یراهنما لیفا"
Link 1: http://www.applyabroad.org/ontario_guide.pdf 

Link 2: http://www.applyabroad.org/ontario_guide.pdf 

 :اینوا اسکوش

http://www.albertacanada.com/ainp 

 ساسکاچوان:

http://www.economy.gov.sk.ca/immigration/sinp 
 یبعض یراب. دینام کنثبت بالفاصله دیکند که بایم باز هیسهم یتعداد یچند گاههراز استان نیا

کم است اما  شنینیهستند امکان گرفتن نام regulatedکه از نظر استان نیاها با توجه به رشته

د که بودن ییهانمونه رانینامه باالست. از داخل ادعوت افتیدر شانس گرید یهارشته یبعض یبرا

 اند.شده تینینام استان نیاز ا

 :توبایمان

http://www.albertacanada.com/ainp 

 آلبرتا:

http://www.albertacanada.com/ainp 

 :کیوبرانزوین

http://www.welcomenb.ca/express_entry 

 :ایکلمب شیتیبر

http://www.welcomebc.ca/Immigrate/About-the-BC-PNP.aspx 
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 EXPRESSنام و اخذ ویزا از طریق سیستم مرحله اول: اطمینان از اینکه واجد شرایط برای ثبت

ENTRY  امتیاز( 76هستید )بر مبنای 

 امتیاز( 9166مرحله دوم: محاسبه امتیاز )بر مبنای 

 نام آنالینمرحله سوم: تهیه مدارک موردنیاز برای ثبت

 poolنام آنالین و ورود به مرحله چهارم: ثبت

 نامه و ارسال مدارک موردنیازمرحله پنجم: دریافت دعوت

 

نام را ثبت یبرا ازینمدارک موردت، نامه مناسب اسدعوت افتیدر یبرا شما ازیامت کهدرصورتی

 .است پلمیباالتر از د یلیمدارک تحص یابیجنرال و ارز لتسیکه شامل آ دیکنیم هیته

 زاینامه شده است امتدعوت گرفتن به موفق که یازیامت نیکمتر( 9316 اسفند 7) خیتار نیتا ا

 یوجود بر مبنا نیوجود دارد. با ا ازیامت نیاحتمال کمتر شدن ا ندهیباشد اما در آیم 656

 اریبس کینزد ندهیدر آ 636 ریبه ز ازهایکه قابل حدس زدن است احتمال کاهش امت یطیشرا

 کم است.

جنرال معتبر )کمتر از  لتسیداشتن نمره آ poolو ورود به  نینام آنالثبت ی: برانکته  ★

موردقبول  یهاشده شما توسط سازمانیابیارز یلیتحص مدارک نیدو سال( و همچن

 ندارد وجود نینام آنالثبت امکان مورد دو نی. بدون ااست یاداره مهاجرت کانادا الزام

 .(یستناستفاده قابل عنوان چیه به اما دینام کنثبت دیتوانیم مدارک نی)درواقع بدون ا

 مسائل مربوط به آیلتس:

 ؛قبول استمورد جنرال لتسیتنها امتحان آ 

 ؛ستیموردقبول ن یانمره چیعنوان و با هچیهبه کیامتحان آکادم 

 باشد گذشته شما لتسیآ امتحان از سال دو از شتریب دینام نبادر زمان ثبت. 

 از ٬شما تمام شود لتسیاعتبار آ express entry ستمینام در س: اگر بعد از ثبتنکته ★

 دینامه را نخواهدعوت گرفتن امکان و نداشته اعتبار گرینام شما دثبت، انقضاء روز همان

ا نامه ردعوت گرفتن امکان دوباره معتبر خیتار با لتسیآ دیجد ارائه محض به. داشت

 .داشت دیخواه
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 ها است. لیاسک همه در 7 نمره داشتن یاصل نفر یبرا الزم نمره حداقل که دیدقت کن

 ستمیس نینام در اثبت یبرا طیشرا واجد باشد 7 ریشما ز یهالیاگر هر کدام از اسک

 .یستیدن

 و صرفاً یستنمدرک  یکپ ایبه ارائه اصل  یازین یاکسپرس انتر ستمیدر س reference 

number شود.یکارنامه استفاده م یشده بر رودرج 

 ازیدر کسب امت لتسیمهارت آ نیثرترؤم listening  و پس از آنreading مهارتاست .-

 ثرند.ؤم گریو پس از دو مهارت د زانیم کیبه  writingو  speaking یها

 دیزبان با ازیامت نیکسب باالتر یبرا listening 8.5،reading 8.0 ،speaking 7.5  و

writing 7.5 دیکسب کن. 

 سن و کار سابقه ٬سانسیل فوق مدرک از یبیکه به همراه ترک یانمره سطح ممینیم 

 CLB9 ،دیکن افتینامه دردعوت ماًیمستق دیرساند که بتوانیم یمناسب ازیامت به را شما

 است. 6.6ها حداقل مهارت هیو بق listening 8.0که معادل  است

 

 مسائل مربوط به ارزیابی مدارک تحصیلی:

-اناز سازم یکیاست که توسط  ازین ،باشد نشده اخذ کانادا از داخل در شما یلیاگر مدرک تحص

 .ردیگ قرار یابیارز مورد کانادا مهاجرت اداره دییأمورد ت یها

 .دینیبیها را مسازمان نیا لینک ،ریدر ز
http://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/answer.asp?q=681&t=29 

 :است داده آن یابیارز و یلیمدرک تحص یسازمعادل نحوه مورد در یکامل حیتوض ریز نکیل
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/eca-conversion.asp 

 :آورد دیخواه دست به خود مدارک یابیارز مورد در یخوب اطالعات زین ریز یدئویدر و
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http://www.cic.gc.ca/english/department/media/multimedia/video/eca/eca.m

ov 
 :دینیبیم ریها را در زسازمان نیا ستیل

 Comparative Education Service – University of Toronto School of 

Continuing Studies 

http://www.learn.utoronto.ca/ces 
 International Credential Assessment Service of Canada 

http://www.icascanada.ca/fsw 
 World Education Services 

http://www.wes.org/fswp 
 International Qualifications Assessment Service 

http://work.alberta.ca/immigration/international-qualifications-assessment-

service.html 
 International Credential Evaluation Service 

http://www.bcit.ca/ices/eca/ 
 Medical Council of Canada (professional body for Doctors) 

http://mcc.ca/repository/educational-credential-assessment/ 
 Pharmacy Examining Board of Canada (professional body for 

Pharmacists) 

http://www.pebc.ca/index.php/ci_id/3374/la_id/1.htm 

 
انتخاب  یلیمدارک تحص یابیارز یسازمان مناسب را برا ،خود یلیتحص رشته به توجه با دیشما با

مدارک خود استفاده  یابیارز یبرا WESاز سازمان  رانیداخل ا انیکه اکثر متقاضییآنجا. ازدیکن

 .داد میخواه حیتوض سازمان نیدر مورد ا یجا مختصرنیدر ا ،کنندیم

 دارکم ارسال به یازین و دیکن ارسال یابیارز یبرا را خود یلی: فقط مدارک تحصنکته ★

 .ستیشده نگذرانده یهاسابقه کار و دوره ،یکار
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)در  رانیا در شما مدرک که دینیبب و دیکن چک ریز نکیل قیطر از دیتوانینام مقبل از ثبت

ها دانشگاه ستیخواهد شد. ل یابیارز WESدر کانادا توسط  ی( معادل چه مدرکگرید یکشورها

 .است انتخاب قابل زین
https://www.wes.org/ca/preliminary/poe.asp? 

 311 ژهیو پست با رانیا به یابیارز جهینت ارسال نهیهز همراه به مدرک یابیارز نهیهز 

 ؛شود پرداخت دیشود که قبل از ارسال مدارک بایم کانادا دالر

 ؛شود یابیارز زیمدرک او ن دیبا ،دیدار ازین زین خود همسر یلیتحص مدرک ازیاگر به امت 

 یراب هم با را سانسیل فوق و سانسیل مدارک و دیهست سانسیطور مثال فوق لاگر به 

 تسین شتریب نهیبه پرداخت هز یازیبوده و ن یدالر کاف 311همان  ،دیفرستیم یابیارز

 ؛دیپرداخت کن نهیدو مدرک دو بار هز یبرا ستین یازین یعنی

 عنوان به عدد کی نهیبعد از پرداخت هزWES reference number دیکنیم افتیدر 

 ؛دیکن استفاده عدد نیا از دیبا مدارک ارسال یبرا که

 را یابیارز نهیهز و ساخته جدا لیپروفا کی او دیبا همسر یلیتحص مدرک یابیارز یبرا 

 ؛صورت جداگانه پرداخت کندبه

 مدارک شما به دست  دنیاز زمان رسWES  کشد تا یطول م یروز کار 16حدود

 ؛شود یابیمدرک شما ارز

 گر ا مثالً ،شود ارسال مقاطع تمام یدانشگاه مدارک دیبا یدانشگاه مدارک یابیارز یبرا

 چیه نهی)در هز دیرا ارسال کن سانسیو هم فوق ل سانسیهم ل دیبا دیهست سانسیفوق ل

 ؛(دیکن پرداخت دیدالر را با 311کند و فقط همان ینم جادیا یتفاوت

 ؛ستین یدانشگاه شیپ ای رستانیدب مدارک ارسال به یازین 

 سال برای ارسال به اداره مهاجرت کانادا دارای اعتبار  5شده شما به مدت مدرک ارزیابی

 است.

 ارسال کنیم؟ WESچه مدارکی را باید برای 

تمام مقاطع تحصیلی  ریزنمراتنامه و اصل به اصل دانش ،برای اینکه مدرک شما ارزیابی شود

 دانشگاهی خود نیاز دارید.

 .دیرا انتخاب کن Document by documentنوع  یابینحوه ارز یبرا نکته: ★

 :دیرا ارسال کن ریمدارک ز دیبا رانیکشور ا یبرا WES تیطبق اطالعات موجود در سا
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 ٬ستا شده یابیارز تیکه مدرک خود را ارسال کرده و با موفق یدوستان یبا توجه به تجربه قبل

 اند:شده ارسال ریصورت زبه مدارک

 From studentپاکت نوشته شود  روی –نامه( نامه + ترجمه دانش)دانش یپاکت اول: فتوکپ

 دانشگاه توسط موم و مهر –( وس فرم+  نمره زیر ترجمه+  نمره زی)ر یپاکت دوم: فتوکپ

)پاکت پست(  گرید پاکت کی داخل در را پاکت دو نای –پاکت سوم: پاکت اول + پاکت دوم 

 یمتقاض توسط ارسال – دیکنیارسال م WES یگذاشته و برا
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االت رایج در مورد ارزیابی مدارک )به نقل از سایت ؤپاسخ به برخی س

applyabroad.org:) 

 یدارا یفتوکپ WESبه نظر خودتان دارد اما  یبستگ یکپ ایکه اصل فرستاده شود نیا -

 ؛کندیقبول م زیمهر را ن

 داشته زیرا ن یاگر ترجمه مدرک در دارالترجمه انجام شده بهتر است مهر دادگستر -

 ؛باشد

 دیبا حتماً ریزنمرات. دیکن ارسال و گذاشته پاکت در را ریزنمرات دیتوانیخودتان نم -

 ؛توسط دانشگاه مهر و موم شده باشد

 را ارک نیا که دیده وکالت یکس به است بهتر دانشگاه دیبرو دیتوانیخودتان نم آگه -

 ؛دهد انجام شما یبرا

 زیخود را ن سانسیل حتماً دیبا دیکن یابیارز را سانسیل فوق مدارک دیخواهیاگر م -

 ؛دیکن یابیارز

 ؛دیکن پست را مدارک دیتوانیخودتان م -

که  دیرا انتخاب کن courierمربوط به ارسال مدارک  نهینام بهتر است گزموقع ثبت -

 ؛برسد شما دست به یشتریب نانیتر و با اطمعیسر ینسخه کاغذ

 یاهها جداگانه پاکتکنند از آنیم فرق هم با شما سانسیل فوق و سانسیاگر دانشگاه ل -

 ؛دیشده را گرفته و ارسال کنمهر و موم

ها اما پست پست هیبق ای دیاستفاده کن TNTارسال مدارک از پست  یبرا دیتوانیم -

TNT ؛شودیم هیتوص شتریب 

 ای یلیتکم التیاست به خود دانشگاه )بخش تحص یاگر مدرک شما از دانشگاه دولت -

 ؛دیکن مراجعه( النیالتحصفارغ امور

 واحد به دیتوانیم دیهست تهران ساکن و دیااگر مدرک خود را از دانشگاه آزاد گرفته -

. دینک مراجعه واردیبول مونیس بلوار یستار بزرگراه یابتدا تهران در آزاد دانشگاه یمرکز

 ؛ییطباطبا یآقا -المللنیب رخانهیدب همکف طبقه راست سمت ساختمان

 از دیتوانیم یمرکز سازمان مهر اخذ یبرا دیهست تهران از ریغ یاگر ساکن شهرها -

 فتد.یب اتفاق نیا یراحتبه تا دیکن استفاده آرامکس رینظ یپست یهاآژانس
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 ریز قیطر از دیتوانیرا قبول ندارد و ... م یکپ ایزند یشما مهر نم یهایکپ یاگر دانشگاه بر رو

 :دیکن اقدام

 یهمگ که را ریزنمراتنامه و دانش یفارس یکپ+  ریزنمراتنامه + اصل ترجمه اصل ترجمه دانش

 داخل تا دیده دانشگاه به را دارد خارجه وزارت و یدادگستر و دارالترجمه مهر و شده منگنه

 .دیکن پست دیتوانیشده قرار دهد و خودتان مموم و مهر پاکت

 لیفا نیا ،ها درخواست فرم ارسال مدارک را نمودآن ارسال ای و ریزنمراتصدور  یاگر دانشگاه برا

PDF پر  دیمربوط به شما و دانشگاه با یهاگرفته و قسمت نتیدانلود کرده و پر ریز نکیرا از ل

شما در آن نوشته شود. اگر دانشگاه  WESزده شود و شماره رفرنس شود. توسط دانشگاه مهر 

 .دیندار WESبه ارسال آن به  یازین زیشما ن ،نداشت یازیفرم ن نیبه ا
http://www.wes.org/ca/required/International_Transcript_Request.pdf 

 همراه به را...(  و سانسیفوق ل، سانسیدانشگاه )ل یهااست پاکت یارسال مدارک کاف یبرا

رار ق یو ...( را داخل پاکت پست یفارس ی)مانند کپ دیکن ارسال دیخواهیم خودتان که یمدارک

و پاکت دانشگاه  یپاکت پست یکه بر رو دی. دقت کندیینما ارسال ریز آدرس به و دیده

Reference number خود در  لیمربوط به پروفاWES ًپاکت . آدرس فرستنده دیسیبنو را حتما

 تواند آدرس شما باشد.یم یپست
WES Reference No. 

World Education Services 

Documentation Center 

2 Carlton Street, Suite 1400 

Toronto, Ontario M5B 1J3 Canada 
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ر . فقط بدیارسال کن یپاکت پست کیمدارک خود و همسرتان را با  دیتوانی: منکته ★

 .دیسیخودش را بنو Refrence numberهر پاکت  یرو

و و لوگ یدارا یپاکت فارس یبر رو ،نداشت یسی: اگر دانشگاه شما پاکت انگلنکته ★

 را آن تماس اطالعات و دانشگاه آدرس و نام سینوصورت دستمشخصات دانشگاه به

 .دیسیبنو

در  .دیرا بساز EEخود در  لیپروفا دیتوانیم ،شد یابیکه مدرک شما ارزنی: بعد از انکته ★

 هجیو با همان نت ستین یابیارز جهینت ینسخه کاغذ افتیبه در یازیمرحله ن نیا

 .دیرا بساز EE لیپروفا دیتوانیم یکیالکترون

 WESو مدارک شما به دست  دیآن را پرداخت نمود نهیو هز دیرا ساخت WES لیاگر پروفا

 :آمد خواهد در ریصورت زبه شما لیپروفا ،دیرس

 
 تیکشد( که مدرک شما با موفقیم طول روز 96 ریز ی)در مواقع یروز کار 16بعد از حدود 

 خواهد شد: Evaluation in progressصورت به شما تیوضع شد یبررس

 
زمان ایمیلی برای در خواهد آمد و هم completedصورت بعد از چند روز وضعیت آن به معموالً

نحوه پیگیری پستی نسخه اصل نتیجه ارزیابی را خواهید  trackngشود. در قسمت شما ارسال می

 دید.

 
نتیجه  PDFتوانید فایل می order detailsبا کلیک بر روی شماره رفرنس و ورود به قسمت 

 خود را بسازید. EEکرده و با استفاده از آن پروفایل  ودارزیابی را دانل
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نام و اخذ ویزا از طریق سیستم تمرحله اول: اطمینان از این که واجد شرایط برای ثب

EXPRESS ENTRY  امتیاز( 76هستید )بر مبنای 

 امتیاز( 9166مرحله دوم: محاسبه امتیاز )بر مبنای 

 نام آنالیننیاز برای ثبتمرحله سوم: تهیه مدارک مورد

 poolنام آنالین و ورود به مرحله چهارم: ثبت

 مدارک موردنیازنامه و ارسال مرحله پنجم: دریافت دعوت

 

. قبل از استرایگان  شوید باید یک پروفایل بسازید که کامالً Poolبرای آن که بتوانید وارد 

 personal refrenceخود را بررسی کرده و  eligibility ورود زیر لینکساخت پروفایل باید 

code .دریافت کنید 
http://www.cic.gc.ca/ctc-vac/ee-start.asp 

کنید که ای مانند زیر یک کد دریافت میتمام اطالعات را وارد کردید در صفحه بعد از اینکه

تمامی اطالعات در این مرحله  کهدرصورتیید. یتوانید آن را برای استفاده بعدی یادداشت نمامی

توانید با استفاده از همین کد هنگام ساخت پروفایل می دییصورت صحیح وارد نمارا با دقت و به

ید. اگر کد را فراموش کردید یا از یصورت خودکار منتقل نماشده را بهوارد اطالعات ٬اصلی

صورت دستی وارد اطالعات را به توانید مجدداًمی، شده مطمئن نبودیدصحت کامل اطالعات وارد

 ید و از کد استفاده نکنید.ینما
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و ماه با استفاده از این : این کد به مدت دو ماه اعتبار دارد و باید قبل از پایان دنکته ★

در غیر این صورت کد باطل شده و باید از طریق لینک باال  ،کد پروفایل خود را بسازید

 و ورود اطالعات کد جدیدی دریافت کنید.

 نام و ساخت پروفایل دو راه وجود دارد:برای ثبت

- Sign- in partner :تی لسرویس الکترونیکی دسترسی به خدمات دوگزینه این واقع در

که داخل کانادا دارای چنین نام  استبرای افرادی قابل استفاده  که اصوالً استکانادا 

 securekeyهایی هستند که با فناوری کاربری و رمز عبوری باشند. پارتنرها نیز شرکت

دهند که با استفاده از نام کاربری و همکاری نموده و این امکان را به مشتریانشان می

ا هخدمات دولتی کانادا دسترسی پیدا کنند. در حال حاضر این شرکت رمز عبورشان به

 ,BMO financial group, CHOICE REWARDS mastercardعبارتند از: 

royal bank of Canada, scotiabank, TD bank group and tangerine. 

- GCKey این سرویس نیز نام کاربری و رمز عبوری است برای دسترسی کاربران به :

خدمات اینترنتی دولت کانادا. این گزینه برای کاربرانی که از خارج از کانادا اقدام به 

 است.استفاده قابل ،نمایندنام اکسپرس انتری میثبت

 وارد لینک زیر شوید: GCKeyبرای ساخت 
http://www.cic.gc.ca/english/e-services/mycic.asp 

 استفاده شود. google chromeشود از مرورگر پیشنهاد می نکته: ★

 کنید.کلیک می continue to GCKeyمطابق شکل زیر بر روی 

 
 جدید بسازید. IDکنید تا یک کلیک می sign upبا ورود به صفحه جدید بر روی 
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 های آینده که صرفاًشده برای ساخت یک نمونه از پروفایل در مثالتوجه: تمام اطالعات خواسته

 صورت نادرست وارد شده است.به است،جهت آموزش 

 
 دقت کنید پسوورد انتخابی باید شرایط خاصی را داشته باشد که در سایت توضیح داده شده است.

 
های خود را یادداشت کنید جواب شود که حتماًال مختلف از شما پرسیده میؤدر ادامه چند س

 تا در آینده و برای ورود به سایت دچار مشکل شوید.

 کنید:پیام زیر را دریافت می GCKeyبا پایان ساخت 
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 یک حساب کاربری ایجاد کنید: myCICدر مرحله بعدی باید در 

 
 هایپاسخ ال امنیتی و جواب دلخواه برای خود انتخاب کرده و حتماًؤدر قسمت بعد باید چند س

د مجدد به حساب کاربری در جایی یادداشت کنید تا فراموش نکنید زیرا برای هر بار ورو اخود ر

 االت جواب دهید.ؤصورت تصادفی به یکی از سخود باید به
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ت به کانادا را انتخاب رشود که برنامه موردنظر خود برای مهاجمرحله بعدی از شما خواسته می

 را انتخاب کنید. Express entryکنید که شما باید برنامه 
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اید. دریافت کرده شود که قبالًاز شما خواسته می personal reference codeدر مرحله بعد 

 Iین که یتوانید از قسمت پااید میدریافت نکرده مطابق شکل زیر باید آن را وارد کنید. اگر قبالً

do not have a Personal Reference Code  ،ادامه دهید.است 

 
 مسر خود را وارد کنید.ه، هل بودنأدر صورت مت ودر مراحل بعدی باید اطالعات شخصی خود 

دوباره  کهدرصورتیاگر در هر مرحله از پروفایل خارج شدید اطالعات خود را ذخیره کنید و 

 کلیک کنید. continue profileخواستید اطالعات را تکمیل کنید مطابق شکل زیر بر روی 
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عاتی وارد نشده مطالق شکل زیر تمام اطالعات درخواستی را وارد کنید. در حال حاضر هیچ اطال

 است. Not startedو در حالت 

 
اید در اگر مدرک تحصیلی خود را خارج از کانادا گرفته study and languagesدر قسمت 

ا شده رقسمت مربوط به مدارک تحصیلی مطابق شکل زیر عمل نموده و اطالعات مدرک ارزیابی

 وارد کنید:
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 خود را وارد کنید. TRFدر قسمت رود نمره آیلتس باید مطابق شکل زیر شماره 

 
 مشاهده است.صورت زیر قابلدر کارنامه آیلتس به TRFشماره 

 
صورت شکل زیر خواهد شد و کلمه فرم به ،درستی وارد کنیداگر اطالعات هر بخش را به

Complete .را خواهید دید 

 
 شود:صورت زیر تکمیل میاطالعات همسر نیز بههل بودن أدر صورت مت
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 الکترونیکی فرم بر روی گزینه مقابل کلیک کنید. ءسپس در صفحات بعد ضمن امضا

 
 اطالعات شما ارسال شده و فرم زیر را خواهید دید:

 
را  job bankصورت زیر دریافت خواهید کرد. حال باید قسمت وقتی فرم ارسال شد پیامی را به

 کامل نمائید.

 
 توانید وضعیت پروفایل خود را ببینید.می Check status and messagesبا کلیک بر روی 
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کنید که باید آن را دریافت می job bankدر انتهای این صفحه مانند شکل زیر پیامی در مورد 

 را دانلود کنید. PDFباز نموده و یک فایل 

در غیر این صورت پروفایل شما  ،باید انجام دهید را حتماً job bankنام در نکته: مرحله ثبت

 فعال نخواهد شد.

 
توضیح داده شده است. با کلیک  Job bankنام در اطالعات الزم جهت ثبت PDFدر داخل فایل 

خود شده و آن را  job bankشده وارد حساب بر روی لینک مربوطه و استفاده از کدهای داده

 تکمیل کنید.

 
ی بر رو ،ای با پیام زیر رسیدیدبرای خود ایجاد کرده و وقتی به صفحه job banlیک پروفایل در 

 آن کلیک کنید:

 
 را در آن وارد کنید: pdfاطالعات دریافتی در فایل  ،بعد از اینکه به صفحه زیر رسیدید
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مربوط به سابقه کار های امنیتی را به همراه جواب انتخاب کرده و با ورود اطالعات الؤسپس س

 کلیک کنید. activate profileرسید که باید بر روی به صفحه زیر می های خود نهایتاًو مهارت

 
 خود شوید پروفایل شما تغییر وضعیت داده است: EEحال اگر وارد حساب 

 
گوید با موفقیت است که به شما می PDFکنید که حاوی فایل حال یک پیام دریافت می

 اید.شده poolوارد

 
مره ن ،توانید اطالعات خود مانند مدرک تحصیلینامه مینکته: تا قبل از دریافت دعوت ★

بعد از گذشت چند ساعت پروفایل شما ید. حداکثر یروز نماهل و ... را بهأوضعیت ت ،زبان

 شود.آپدیت شده و امتیاز جدید شما محاسبه می
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بمانید و اگر  poolتوانید در می poolورود به حداکثر به مدت یک سال از تاریخ  نکته: ★

باید پروفایل خود را دوباره فعال کنید و  ،ای دریافت نکنیدنامهتا پایان یک سال دعوت

 شوید. poolوارد 

نامه هر تغییری در شرایط شما که باعث کاهش یا افزایش تا قبل از دریافت دعوت نکته: ★

 نمائید.امتیاز شود باید در پروفایل ثبت 

 تواند باعث کاهش امتیاز شما شود:عواملی که می

 افزایش سن 

 منقضی شدن نمره آیلتس 

  هل به مجرد یا برعکس(أ)از مت تأهلتغییر وضعیت 

 تواند باعث افزایش امتیاز شما شود:عواملی که می

 افزایش نمره آیلتس 

 دریافت مدرک تحصیلی جدید 

 دریافت مدرک زبان فرانسوی 

  کارافزایش سابقه 

 دریافت جاب آفر 

 هلأتغییر وضعیت ت 

 دریافت نامینیشن استانی 

عد از توانید بهای پذیرش شده است میامتیاز شما کمتر از مینیمم کهدرصورتینکته:  ★

شده در باال استفاده کنید تا های گفتهبرای افزایش امتیاز خود از روش poolورود به 

 شانس خود را افزایش دهید.

 ن اطالعات پروفایل پس از سابمیت نمودننحوه آپدیت کرد

 ید:یکلیک نما check status and massagesقدم اول: وارد پروفایل خود شده و بر روی 

 
 کنیم:کلیک می view submitted applicationقدم دوم: بر روی 
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 ،نموده save and exitیم سپس ینمامی update formقدم سوم: قسمت موردنیاز برای ادیت را 

ج مربوط به یکنیم تا مسکنیم. صبر میمی transmitالکترونیکی را انجام داده و درنهایت  ءامضا

یک روز بعد اعمال  آپدیت شدن پروفایل را از طریق ایمیل دریافت کنیم. این تغییر معموالً

 شود.می

 کردن پروفایل )حذف پروفایل( withdrawنحوه 

 ،کنیم Withdrawپروفایل خود را  ITAشود قبل از دریافت می اول از همه دالیلی را که باعث

 بریم:نام می

 باشید. poolخواهید در دیگر نمی .9

 ویرایش نیست.اشتباهی در ثبت پروفایل دارید که قابل .1

-است و بعد از یک ماه از ثبت پروفایل از انتاریو برای شما دعوت 666امتیاز شما باالی  .3

 منتخب استانی نیامده است.نامه اپالی اولیه برنامه 

کنید نامینیشن  withdrawدقت کنید که اگر دارای نامینیشن استانی باشید و پروفایل خود را 

 رود.شما از بین می

رود و ( از بین نمیGCKeyشما ) CIC. پروفایل express entryکردن پروفایل  withdrawبا 

 شوید. poolبسازید و وارد  express entryتوانید دوباره از آن استفاده کنید و پروفایل جدید می

 کردن: withdrawمراحل 

 کلیک کنید: withdraw profileابتدا وارد پروفایل خود شده و مانند شکل زیر بر روی 

 
 لیک کنید.ک continueسپس مطابق شکل زیر ابتدا توضیحات را مطالعه کنید سپس بر روی 
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باید پروفایل  withdrawدقت کنید که در توضیحات این صفحه ذکر شده است که بعد از اتمام 

job bank .خود را نیز حذف کنید 

 
 کلیک کنید. continueدوباره بر روی  ؛شده است withdrawبینید که پروفایل شما در ادامه می

 
 checkبر روی  سپس کنیدخود دریافت می CICیک پیام در پروفایل  ،به محض اتمام کار

status and messages .کلیک کنید 

 
 بر روی پیام جدید کلیک کنید:

 
 را دانلود کنید. PDFبر روی لینکی که اضافه شده کلیک کرده و فایل 

 
طور که که مطابق شکل زیر است را با دقت مطالعه کنید. همان PDFتوضیحات داخل فایل 

 خود را حذف کنید. job bankکید شده است که أره تبینید دوبامی
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 جدید بسازید. Express entryبینید که اجازه دارید یک پروفایل خود می CICحاال در پروفایل 

 
 باید وارد پروفایل خود شوید: job bankبرای حذف 

 
 deactivate accountبر روی  .است activeبینید پروفایل شما در حال حاضر طور که میهمان

 کلیک کنید.

 
 کلیک کنید. deactivate my user accountدر ادامه بر روی 
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 شما غیرفعال شود. job bankکلیک کنید تا پروفایل  yesبر روی 

 
 بینید که پروفایل شما غیرفعال است.حاال می

 
 

 EXPRESSنام و اخذ ویزا از طریق سیستم مرحله اول: اطمینان از اینکه واجد شرایط برای ثبت

ENTRY  امتیاز( 76هستید )بر مبنای 

 امتیاز( 9166مرحله دوم: محاسبه امتیاز )بر مبنای 

 نام آنالیننیاز برای ثبتمرحله سوم: تهیه مدارک مورد

 poolنام آنالین و ورود به مرحله چهارم: ثبت
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 نیازمدارک موردنامه و ارسال مرحله پنجم: دریافت دعوت

متناوب باالتر  یها drawشده در هر یک از شده شما از حداقل امتیاز دعوتچنانچه امتیاز کسب

 ند از:اشود. مراحل کار عبارتفرستاده می "نامهدعوت"برای شما  ،باشد

 های آنالینتکمیل فرم -9

 سازی مدارکآماده -1

 هاپرداخت هزینه -3

 ارسال پروفایل کامل -6

 (fill out on- line formsهای آنالین )ل فرمقسمت اول: تکمی

کنید که این خود دریافت می myCIC accountپیامی در  ،دعوت نامه دریافت کنید کههنگامی

 ایمیلی نیز دریافت خواهید کرد: ،دهد. پس از دریافت این پیامموضوع را به شما اطالع می

 
 invitationشما به  "وضعیت درخواست"مشاهده خواهید کرد که  my CICبعد از وارد شدن به 

received شده( تغییر کرده است:نامه دریافت)دعوت 

 
اند عنوانی جدید با هایی که هنوز ارسال نشدهین صفحه و در جدول مربوط به درخواستیو در پا

 )اقامت دائم( اضافه شده است: permanent residencyنام 
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 دریافت خواهید کرد: Invitation to applyفحه نیز یک پیام با عنوان ین صیدر پا

 
 که مطالب زیر را در بردارد: است pdfاین پیام حاوی یه فایل 

 شده شماای از امتیاز کسبخالصه -

 مهلت ارسال درخواست کامل -

 نامه دریافتیثیر تغییر وضعیت فعلی شما بر دعوتأتوضیح در مورد ت -

 نامهترو از رد و یا قبول دعوهای پیشگزینه -

 های بعدی برای ارسال درخواستقدم -

را  continue applicationنامه بایستی در جدول جدید اضافه شده گزینه برای قبول دعوت

 find out if you are eligible toتحت عنوان  سؤالانتخاب کنید. در این مرحله تعدادی 

apply شود:پرسیده می نام مطمئن شوید(ای ثبتالشرایط بودن خود بر)از واجد 
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 جنسیت و تاریخ تولد ،فامیل ،: اسمال اولؤس ★

 
 هلأوضعیت ت ال دوم:ؤس ★

 
 ال سوم: فرزندؤس ★

 
را االن  rprfو هم  application feeها )آیا هم هزینه پرداخت هزینه ال چهارم:ؤس ★

زمان این دو هزینه هم پرداخت، تر نیز اشاره شدطور که پیشکنید؟( همانپرداخت می

 باعث تسریع رسیدگی به پرونده شما خواهد گردید.
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 6بعد از جواب دادن این 

های ال وارد صفحه فرمؤس

شویم تحت اطالعات می

 permanentعنوان 

residence application 
 inچهار قسمت اول 

progress  هستند چون

بخشی از اطالعات از مواردی 

در پروفایل ثبت  که قبالً

و  representativeهای مربوط به بایستی اطالعات جدیدی نیز اضافه شود. در جدول قسمت

work history قسمت آخر یعنی  ؛صورت خودکار از اطالعات اولیه پروفایل تکمیل شدهبه

personal history ًقسمت جدیدی است که  هم کالnot started ت و باید در این مرحله اس

 شود. وارد

 )جزئیات شخصی( personal detailsاول:  رشاخهیز

 )اسامی( namesقسمت اول: 

هید ال پاسخ دؤدر این قسمت نام و نام خانوادگی از قبل درج شده است. فقط کافیست به این س

 اید؟که آیا هیچگاه از اسم دیگری استفاده کرده

 )توصیف شخصی( personal descriptionقسمت دوم: 

 ،االتی که در این قسمت باید پاسخ داده شوند کشور تولدؤتولد از قبل نوشته شده است. ستاریخ 

 قد و رنگ چشم هستند. ،شهر تولد

مان زقد باید یا بر حسب سانتیمتر و یا بر حسب فوت و اینچ قید شود. هر دو هم نکته: ★

 بایستی وارد شود.قبول نیست و فقط یکی از این دو حالت میقابل

 هل(أوضعیت ت) marital statisقسمت سوم: 

ال پاسخ دهید که آیا پیش از این ازدواجی ؤباید به این س ،هل از قبل نوشته شده استأوضعیت ت

 ؟اید یا خیرداشته
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 ای از اطالعات شناسایی()خالصه ID documents- summaryقسمت چهارم: 

ن ای ،ت پاسپورت را وارد کرده باشیددر این قسمت چنانچه هنگام ساخت پروفایل اولیه اطالعا

 modifyتوانید برای چک کردن مجدد بر روی شوند. میفرض نوشته میصورت پیشاطالعات به

 کلیک کنید.

 ها()سوابق مهاجرتی و تابعیت immigration history and citizenshipقسمت پنجم: 

ید؟ امهاجرت به کانادا اقدام نموده شود که آیا پیش از این برایدر این قسمت از شما پرسیده می

 کنید.تان را انتخاب میسپس کشور یا کشورهای تابعیت و اقامت کنونی

 )خانواده( familyقسمت ششم: 

خانواده است. در اینجا تنها افرادی عضو خانواده شما محسوب  ءال مربوط به تعداد اعضاؤاولین س

 .از قبیل همسر یا فرزند()اند رت شرکت کردهشوند که همراه با شما در این برنامه مهاجمی

به کانادا  راخانواده خود  ءال میزان وجهی که شما برای حمایت از خود و یا اعضاؤدومین س

 ال قرار داده است.ؤمورد س ،آوریدمی

 شده در جدول مربوطه بیشتر باشدبایست از میزان حداقل قیدمی این مبلغ صرفاً نکته: ★

 تر نیز باشد.ینیشده اولیه پاغ ادعاتواند از مبلو می

 است. باشد،ال سوم در مورد خویشاوند درجه یک شما در کانادا که مقیم دائم یا شهروند ؤس

خانواده خود را وارد کنید. این اطالعات شامل  ءبایست اطالعات مربوط به اعضادر قسمت بعد می

 ،ولدکشور ت ،خ فوت )در صورت وجود(تاری ،تاریخ تولد ،فامیل و اسم جنسیت ،نسبتشان با شما

فرزندان و خواهر برادی که حتی قرار نیست همراه شما به  ،. والدیناستکشور و شهر اقامت 

ده ها در پروفایل شما برده نشخانواده که تاکنون نامی از آن ءکانادا بیایند و به عبارتی تمامی اعضا

 بایست لیست شود.است می

 ات تماس(ئی)جز contact detailsدوم:  رشاخهیز

 ها()زبان مورد استفاده در تماس language of correspondenceقسمت اول: 

کنید دریافت می CICهایی که از مها یا پیابایستی زیان مورد استفاده در ایمیلدر این قسمت می

 را تعیین نمائید.
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 فکس( )تلفن/ Telephone/faxقسمت دوم: 

محل  ،ها از انواع منزلید. این شمارهیهای خود را وارد نماماره تماستوانید شدر این قسمت می

 د.ییتوانید آن را نیز وارد نماچنانچه شماره فکس داشته باشید می کار و همراه هستند. ضمناً

 )آدرس پست الکترونیکی( email addressقسمت سوم: 

برای هر  my CIC accountها از طریق با اینکه پیام است در توضیح این قسمت گفته شده

س بنابراین آدر ؛ممکن است در برخی موارد خاص نیاز به ارسال ایمیل باشد ،شودکسی ارسال می

 ید.یایمیل معتبر خود را وارد نما

 )آدرس پستی( mailing addressقسمت چهارم: 

 my CIC accountدر توضیح این قسمت نیز گفته شده است که ارتباط با کاربران از طریق 

گیرد اما ممکن است برخی موارد خاص از قبیل مدارک کاغذی از طریق پست ارسال صورت می

 .شود

 های محل سکونت()سابقه آدرس address historyقسمت پنجم: 

 98سال گذشته و یا پس از سن  96)های( زندگی حداقل  محل بایست آدرسدر این قسمت می

 سالگی وارد شود.

 ها()تحصیالت و زبان study and languagesسوم:  رشاخهیز

 )زبان مادری( native languageقسمت اول: 

 ید.یاین قسمت را با انتخاب زبان مادری خود تکمیل نما

 )سوابق تحصیلی( education historyقسمت دوم: 

ا توانید بشوند. میاطالعات وارد می ،ایددر این قسمت بر اساس اطالعاتی که پیشتر وارد کرده

ید. سوابق تحصیلی مطابق با توضیحاتی که یها را چک نماهر یک از آن modifyکلیک بر روی 

 بایست از مقطع دبیرستان به بعد را شامل شود.داده شده است می
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 های رسمی()زبان official languagesقسمت سوم: 

 .استمدرک زبانی اخذشده  این قسمت مربوط به اطالعات زبان اصلی مورد استفاده و اطالعات

 شود.طور خودکار تکمیل میبه ،ایداین اطالعات نیز بر اساس مواردی که پیشتر وارد نموده

 )جزئیات درخواست( application detailsچهارم:  رشاخهیز

ها و قلمروهای مورد )استان Provinces and territories of interestقسمت اول: 

 عالقه(

 ید.یبایست استان یا قلمروها و شهر مورد عالقه خود برای اسکان را انتخاب نمادر این قسمت می

 )منتخب استانی شدن و گزینش( Nomination and selectionقسمت دوم: 

اطالعات آن  ،ایدشده nomination اخذهای استانی شرکت نموده و موفق به چنانچه در برنامه

 ید.یرا در این قسمت وارد نما

ید که امور مربوط به مهاجرت یعنوان نماینده قانونی خود معرفی نماایلید فردی را بهچنانچه م

بدهید که اطالعات شخصی  CICانجام دهد و یا این که مایلید این اجازه را به  CICشما را با 

بایست در این قسمت می ،ای قرار دهدتان و غیره را در اختیار نمایندهشما در مورد وضعیت پرونده

 ید.یطالعات مربوطه را وارد نماا

 )نماینده( representativeپنجم:  رشاخهیز

 )سوابق کاری( Work historyششم:  رشاخهیز

 )شغل( occupationقسمت اول: 

 ،در این قسمت زمینه شغلی شما و زمانی که برای اولین بار مجاز به فعالیت در آن زمینه شدید

 صورت خودکار وارد شده است.اید بهوارد کرده قبالًبر اساس اطالعاتی که 

الشرایط بودن )مدرک واجد Canadian certificate of qualificationقسمت دوم: 

 کانادایی(

 ؟راید یا خینموده اخذال پاسخ دهید که آیا مدرک تخصصی شغلی از کانادا ؤبایستی به این س



021   برنامهB و مهاجرت 

 

 (دنظر در کاناداور)کار م Intended work in Canadaقسمت سوم: 

ا اید باید اطالعات آن رپیشنهاد کاری معتبر از یک کارفرمای کانادایی شده اخذچنانچه موفق به 

 .یدیدر این قسمت وارد نما

 سوابق کاری() work historyقسمت چهارم: 

صورت خودکار وارد اید بهوارد کرده در این قسمت سوابق کاری شما بر اساس اطالعاتی که قبالً

 شده است.

 )سوابق شخصی( personal historyهفتم:  رشاخهیز

 های شخصی()فعالیت personal activitiesقسمت اول: 

سالگی به  98سال گذشته و یا از سن  96های شخصی شما طی این قسمت مربوط به فعالیت

)نوع فعالیت( انتخاب شود و بر آن اساس اطالعات مربوطه وارد  activity typeبعد است باید 

 شود.

 : این اطالعات باید از جدید به قدیم وارد شود.9نکته  ★

سالگی  98ای در این بازه ده ساله و یا از نشده: نباید هیچ فاصله زمانی تعریف1نکته  ★

 به بعد وجود داشته باشد.

نظامی برای هر کشوری : باید تمامی جزئیات مربوط به خدمت نظامی یا شبه3نکته  ★

 96قید شود. )این مورد محدود به  ،مسلح آن هستیدکه ملزم به خدمت در نیروهای 

 .شود(سالگی نمی 98سال گذشته یا پس از 

: بایستی تمامی اطالعات مربوط به مشاغل دولتی پیش و پس از بازنشستگی را 4نکته  ★

 .شود(سالگی نمی 98سال گذشته یا پس از  96این مورد محدود به )ید یوارد نما

اید و یا با ها حمایت نمودهاز آن ،ایدها بودهکه عضو آن هاییتمامی سازمان :5نکته  ★

 ،جوانان و یا دانشجویی ،اجتماعی ،های سیاسیاید از قبیل سازمانها در ارتباط بودهآن

سال  96ید )این مورد محدود به یای را وارد نماهای حرفههای تجاری و سازماناتحادیه

 .شود(سالگی نمی 98گذشته یا پس از 
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 )سوابق مسافرتی( tranel historyسمت دوم: ق

تان را در طی بایست سفرهای خارج از کشور محل سکونت خود و اعضای تابعهدر این قسمت می

ی کار ،ید. این سفرها شامل کلیه اهداف توریستییسالگی وارد نما 98سال اخیر و یا پس از  96

 شود.ای کارآموزی میو یا دوره

 های قانونی(پرسش) statutory questionsقسمت سوم: 

ها پاسخ دهید. این پرسش Noیا  yesصورت االت بهؤبایست به تک تک سدر این قسمت می

کل لیست به ش ،هاپس از تکمیل تمامی فرم .هستندجرائم و سوابق کیفری  ،هادرباره محکومیت

 را کلیک کنید: continueآید و باید روبرو در می

 
شده تا اینجا مربوط به پروفایل یک شخص مجرد بودند. در زیر ده: تصاویر مشاهنکته ★

 دهیم:هل ارائه میأچند تصویر از حالت مت

 های اطالعات مربوط به همسرلیست فرم

 
 لیست مدارک موردنیاز که سند ازدواج به آن اضافه شده است:چک
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 (Get all the documents you needی مدارک )سازآمادهقسمت دوم: 

و نیاز به پست کردن  استاز طریق آپلود در پروفایل شما  : ارسال مدارک صرفاًنکته ★

 مدارک نیست.

 راهنمای ارسال مدارک:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/apply-how.asp 

 آوری مدارک:راهنمای تکمیل پروفایل و جمع
http://www.cic.gc.ca/english/resources/tools/perm/express/intake-

complete.asp 

 شود:ای به این شکل باز میصفحه continueپس از کلیک کردن بر روی 
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لیست اختصاصی مدارک  درواقع your document checkist جدول باالی صفحه با عنوان

 متغیر برای افراد مختلف است نظیر:های که دارای آیتم استموردنیاز شما 

هل دارای فرزند أهل و متأمت ،تعداد فیلدهای مربوط به افراد مختلف در صورت مجرد -9

 بودن

 های سابقه کار مختلف استتعداد محل کارهای مختلف که متناظر با نامه -1

-)مدارک اختیاری( است که در این قسمت می optional documentsجدول وسط مربوط به 

تان موردنیاز هستند اما در کنید برای رسیدگی به پروندهنید تمامی مدارکی که فکر میتوا

 ید.یاند را به همراه یک نامه توضیحات آپلود نمافیلدهای باال ذکر نشده
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کنید مربوط به یک شخص هاست که آنچه در تصویر مشاهده میین مربوط به هزینهیجدول پا

 eligibilityاالت اولیه ؤحله قبل و هنگام پاسخ دادن به س. به دلیل اینکه در مراستمجرد 

مجموع این دو  ،انتخاب شده است RPRFو  application fee زمان هر دو هزینهپرداخت هم

 دالر کانادا نمایش داده شده است. 9666هزینه یعنی 

 شود:در ادامه توضیحات مربوط به هر یک از فیلدهای آپلود ارائه می

 حصیالت )دیپلم/ مدرک(قسمت اول: ت

 
های ید. مثالابایستی مدرکی ارائه کنید که ثابت کند تحصیالت پس از دبیرستان را تکمیل کرده

 از: نداهای تحصیالت پس از دبیرستان عبارتاین مدارک شامل دیپلم و یا مدرک هستند. مثال

 های تجاری/ کارآموزیدوره

 نامهدوره کارشناسی: دانش

 نامهکارشناسی ارشد: دانشدوره 

 نامهدوره دکتری: دانش
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 دوم: گذرنامه / مدارک سفرقسمت 

 
 کپی واضح و خوانا از صفحه مشخصات گذرنامه و یا مدارک سفری

شان ور صادره و غیره را نکش ،ای که تاریخ تولدکپی از صفحه ،کنیدچنانچه از گذرنامه استفاده می

 دهد.می

 دیجیتالقسمت سوم: عکس 

 سایز چهار چوب عکس:

 میلیمتر 35* 65حداقل  -

 ها را از روبرو نشان دهد و صورت در وسط تصویر باشدتمام صورت و سرشانه -

 میلیمتر باشد 37تا  39اندازه سر از چانه تا باال بین  -

 باشد 616* 566حداقل پیکس تصویر  -

 کیفیت عکس:

 در هر اینچ باشدپیکسل  766شود حداقل رزلوشن اگر تصویر اسکن می -

 فرمت فایل:

 باشد JPEG2000و یا  JPEGفایل باید به یکی از دو فرمت  -

 کیلوبایت باشد 166تا  76سایز فایل باید بین  -

 باشد RGBعکس باید رنگی  -
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 نهیشیسوءپقسمت چهارم: گواهی عدم 

 
ماه در  7منطقه یا قلمرو غیر از کانادا که به مدت بیش از  ،شما باید این گواهی را برای هر کشور

ارائه دهید. این گواهی یک کپی از سوابق کیفری شماست یا مدرکی است  ،ایدآن زندگی کرده

 کند شما سابقه کیفری ندارید.ید میأیکه ت

 ،این گواهی در هر کشور و قلمرویی متفاوت است. ممکن است به آن مدرک عدم سوء پیشینه

 ی و غیره گفته شود.ئسوابق جزا ،مدرک شهروند خوش رفتار

 91مراجعه به دفاتر پلیس + 

 شود(یک قطعه عکس )در پایان عکس به شما پس داده می -
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 اصل شناسنامه )و کپی صفحه اول( -

 اصل کارت ملی )و کپی پشت و رو( -

 96دهید. حداکثر شود که باید به پستچی تحویل ببعد از اتمام کار به شما یک رسید داده می

روز نرسید باید تلفتی  96تا  راگ کنید پست شود.کشد تا به آدرسی که اعالم میروز طول می

 تماس گرفته و پیگیری کنید.

 تومان 15566هزینه: هر نفر 

 های پزشکیقسمت پنجم: گواهی آزمایش

-تست IMM 1017Bهای پزشکی خود تحت عنوان برای این منظور باید برگه اطالعاتی آزمایش

 گذارد.ید. دکتر شما این فرم را در اختیارتان مییهای کامل پزشکی را آپلود نما

-UPهای آپ فرانت )باید درخواست آزمایش ،فاقد نامه مدیکال هستند EE که متقاضیانآنجااز

Front medical exam.بدهند. توضیحات بیشتر را از لینک زیر بخوانید ) 

 
http://www.cic.gc.ca/english/information/medical/medexams-perm.asp 

 مراحل انجام آزمایشات مدیکال: ★

 معاینات حضوری و پرسش و پاسخ و تشکیل پرونده 

 آزمایشگاه 

 عکس قفسه سینه 

 شود.هزار تومان می 766تا  666 های کامل برای هر نفر در حال حاضر حدوداًهزینه

 یید در ایران را بیابید:أزیر لیست پزشکان مورد ت توانید از لینکمی
http://www.cic.gc.ca/pp-md/pp-list.aspx 
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 لیست پزشکان

City: Isfahan 
Name: Nazila Karamy 

Address: 303 Middle Vahid St., 
Jazire Building 3, 

Telephone: (98-311) 626 0067 
Spoken Languages: English, Farsi 

City: Isfahan 
Name: Pooya Daneshvar 

Address: 303 Middle Vahid St., 
Jazire Building 3, 

Telephone: (98-311) 626 0067 
Spoken Languages: English, Farsi 

City: Shiraz 
Name: Mahmood Vahed 

Address: Dejbod Medical CTR, 
Sahab-Divani Cross Road, 

Simetri cinema Saadi, PC: 71338-34685 
Telephone: +98 (71) 32304671 

Spoken Languages: English, Farsi 

City: Mashad 
Name: Iraj Nazem 

Address: Chamran Street 7 #123, 91376 
Telephone: (98-511) 225-0910 

Spoken Languages: English, Farsi, French 

City: Tehran 
Name: Fariba Maghsoudian 
Address: # 458 Mahan Bldg, 

Youssef Abad, 
Telephone: 98 21 880 42614/ 886 09838 

Spoken Languages: English, Farsi 

City: Tehran 
Name: Reza Farrokhi 

Address: Apadana Hospital, 
Sepahbod Gharani Ave, 

Telephone: (98-21) 88 00 65 14 
0912-1237702 

Spoken Languages: English, Farsi, French 

City: Tehran 
Name: Arshanoush Pourmand 

Address: 152 Jordan Bld,, 
Saba building,Suite 81, 19679 
Telephone: (98 21) 22 02 5958 

Spoken Languages: English, Farsi 

City: Tehran 
Name: Mohammad Reza Rahvarian 
Address: 16 second street, unit # 1, 

Sarafraz street Motahari ave, 15868 14111 
Telephone: (98) 21 88 73 96 82 

(98) 21 88 51 76 39 
Spoken Languages: English, Farsi 

 City: Tehran 
Name: Mohammad Reza Ebrahimi-Rad 

Address: Day General Hospital, 
1 Tavanir St, Valiasr Ave, 

Telephone: (98 912) 306 9757 
Spoken Languages: English, Farsi 
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 قسمت ششم: سوابق کار

ارائه کنید. این مدارک باید شامل نامه را  تانهای کنونی و قبلیبایستی مدارک مربوط به شغل

 ها را در اختیار دارید( باشد.آن کهدرصورتی)های حقوقی کارفرما و فیش

 نامه از کارفرما باید:

 ؛رسمی در سربرگ شرکت باشدیک سند  -

امضاء مدیر مسئول  و تلفن و ایمیل( ،اطالعات تماس شرکت )آدرس ،شامل نام شما -

 ؛باشد

 ؛های شما در طول دوره کارتان را مشخص کندتمام منصب -

وضعیت شغلی )اگر شغل  ،هاوظایف/ مسئولیت ،شامل این جزئیات باشد: عنوان شغلی -

تعداد ساعات کاری در هفته و حقوق سالیانه به اضافه  ،تاریخ بازه کاری ،تان است(فعلی

 .مزایا

 
صورت یک فایل ذخیره کنید باید تمامی مدارک مربوط به هر دوره کاری خود را اسکن نموده و به

 .)برای هر دوره کاری خود یک فایل مجزا درست کنید(

 قسمت هفتم: تمکن مالی

 :استدائم از طریق اکسپرس انتری به متقاضیان اقامت  طقسمت دوم توضیحات مربو

 این نامه باید:در تان ارائه کنید. سسه مالیؤبایستی یک نامه رسمی صادرشده از م

تاریخ افتتاح هر یک از  ،حسابشماره ،انداز و جاری(های شما )پستمامی حساب -

 ؛دیماه گذشته را لیست نمای 7ها و موجودی هر یک در طول حساب

 ؛دیتوجه از قبیل وام یا کارت اعتباری را لیست کنهای قابلتمامی بدهی -
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سسه مالی ؤسسه مالی چاپ شود و شامل نام شما و اطالعات تماس مؤبر روی سربرگ م -

 شماره تلفن و ایمیل( باشد. ،)آدرس

 
 ند از:اعبارت 1697حداقل مبلغ موجودی بر حسب تعداد افراد خانواده در سال  نکته: ★

استقرار در کانادا  حداقل مبلغ موردنیاز جهت

 )بر حسب دالر کانادا(

 ،خانواده )َشامل متقاضی اصلی ءتعداد اعضا

 همسر یا فرزندانش(
$12,164 1 
$15,143 2 
$18,617 3 
$22,603 4 
$25,636 5 
$32,191 7 or more 

 

 برای کسب اطالعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/funds.asp 

 دد.گردالر به قیمت بانکی )و نه بازار آزاد( محاسبه شده و در نامه قید می خنرنکته:  ★

 هل هستید(أمت کهیدرصورتقسمت هشتم: سند ازدواج و ترجمه رسمی آن )

 قسمت نهم: مدارک اختیاری )تکمیلی(

ک نامه توانید یمی ،ایدتکمیلی ارائه کنید که در فیلدهای دیگر ارائه ندادهخواهید اطالعات اگر می

 تان کنید.توضیحات ضمیمه پرونده

 
 توانید ذکر کنید:برای مثال این توضیحات را می
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 های سوابق کاری شما از آن شهرها بوده های شهرهایی که نامهشمارهتغییرات در پیش

 است

 کاری که به علت نیمه دولتی شرح وظایف و ... در آن قید های سابقه شرح وظایف نامه

 نشده است

 معافیت سربازی 

م شویای مشابه زیر هدایت میبا کلیک بر روی آن به صفحه ،سازی هر یک از مدارکپس از آماده

 تا فایل مربوطه را آپلود کنیم:

 
 4MB: حداکثر است دین صورتشده بقبول اسکنهای قابلها و فرمت: اندازه فایلنکته ★

 .jpeg، doc، pdfهای و فرمت

کردن  renameبایست با شود و می: نام هر فایل توسط سایت به شما اعالم مینکته ★

 از همین اسامی استفاده شود. شده دقیقاًهای آمادهفایل

کردن  renameبایست با شود و می: نام هر فایل توسط سایت به شما اعالم مینکته ★

 در تصویر نام فایل مثالعنوانبه. از همین اسامی استفاده شود شده دقیقاًدههای آمافایل

 education (diplomas/degrees)(required)صورت مربوط به مدارک تحصیلی به

your name لیست بدین صورت در  ،با تکمیل آپلود تمامی مدارک است. تعیین شده

 آید:می
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 right of permanent residence feeو  application feeبایست پرداخت در این مرحله می

(RPRF)  انجام شود. این پرداخت از طریقMaster card  وvisa توان از می و پذیر استامکان

ا ب .شوددفاتر خدماتی برای انجام پرداخت کمک گرفت. مسئول مربوطه وارد پروفایل شما می

ید و أیو عبور از صفحه مدارک آپلود شده به صفحه ت continue applicationکلیک بر روی 

ال ؤرود. در این قسمت نام و نام خانوادگی بایستی وارد شود و به یک سالکترونیکی می ءامضا

 گیرد( پاسخ داده شود.امنیتی )مشابه آنچه هنگام ورود به پروفایل صورت می
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 (pay your feesها )قسمت سوم: پرداخت هزینه

شود. توضیح داده شده است که این رسید نیست پرداخت نمایش داده میبعد مبلغ قابلدر صفحه 

شوید تا پرداخت را انجام به سایت دیگری هدایت می transmit and payبلکه با کلیک بر روی 

توانید پرداخت ساعت فرصت برای تکمیل پرداخت دارید. چنانچه در همین لحظه نمی 1دهید. 

را  cancel transactionکلیک کنید و پس از آن  transmit and payر روی را انجام دهید ب

 کلیک کنید. مرورگر اینترنت خود را برای خروج نبندید.
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چنانچه  .شوددقیقه منقضی و خارج می 16پس از  myCICسپس این توضیح ارائه شده است که 

وارد حساب  شود. مجدداًال میپروفایل شما باز هم ارس ،در هنگام پرداخت چنین اتفاقی افتاد

ممکن است ارسال این نامه چند ساعت طول  .کاربری خود شوید تا نامه رسید را دریافت کنید

 بکشد.
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 ،نکته: اگر به هر دلیلی فرآیند پرداخت با مشکل مواجه شد و امکان پرداخت را نداشتید  ★

 ید.یکرده و یا مدتی صبر نما login و مجدداً Logoutباید 

 (submit your complete applicationقسمت چهارم: ارسال پروفایل کامل )

ود. ششود و پیغام تبریکی نمایش داده میطور کامل ارسال میبا انجام پرداخت پروفایل شما به

باشید. وضعیت اولیه پروفایل  myCICپس از آن بایستی منتظر دریافت ایمیل پیام جدید در 

 ید ارسال پروفایلأیها تآید و دو پیام دریافت خواهید کرد. یکی از آنصورت مقابل درمیشما به

های هرازچندگاه و و دیگری رسید دریافت و پرداخت است. از این پس باید در انتظار آپدیت

 که ممکن است درخواست مدارک تکمیلی باشند. یدهای احتمالی باشپیام
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 شده تا این تاریخ:انجام یها Drawاطالعات 

Total 
Numbers 

Number of 
invitations 

issued 

CRS score of 

lowestranked 
candidate 

invited 

Program Date Draw# 

Year 2015 
779 779 886 points No program 

specified 
January 31, 

2015 
#1 

1,558 779 818 points No program 

specified 
February7,2015 #2 

2,407 849 808 points Canadian 

Experience Class 
February 

20,2015 
#3 

3,594 1,187 735 points No program 

specified 
February 27, 

2015 
#4 

5,214 1,620 481 points No program 

specified 
March 20, 2015 #5 

6,851 1,637 453 points No program 

specified 
March 27,, 

2015 
#6 

7,776 925 469 points No program 

specified 
April 10,2015 #7 

8,491 715 453 points No program 

specified 
April 17, 2015 #8 

9,852 1,361 755 points No program 

specified 
May 22, 2015 #9 

11,353 1,501 482 points No program 

specified 
June 12,2015 #10 

12,928 1,575 469 points No program 

specified 
June 26,2015 #11 

14,444 1,516 463 points No program 

specified 
July 10, 2015 #12 

16,025 1,581 451 points No program 

specified 
July 17, 2015 #13 

17,427 1,402 471 points No program 

specified 
August7, 2015 #14 

18,950 1,523 456 points No program 

specified 
August 21, 

2015 
#15 

20,467 1,517 459 points No program 

specified 
Septamber 

18,2015 
#16 

22,012 1,545 450 points No program 

specified 
September18, 

2015 
#17 

23,542 1,530 450 points No program 

specified 
October 2, 

2015 
#18 

25,044 1,502 489 points No program 

specified 
October23, 

2015 
#19 



  002 مهاجرت به کانادا یهشت، راهنما مهیضم

 

 
 

Total 
Numbers 

Number of 
invitations 

issued 

CRS score of 

lowestranked 
candidate 

invited 

Program Date Draw# 

26,564 1,520 484 points No program 

specified 
November 

13,2015 
#20 

28,123 1,559 472 points No program 

specified 
November27, 

2015 
#21 

29,574 1,451 461 points No program 

specified 
December 4, 

2015 
#22 

31,077 1,503 460 points No program 

specified 
December18, 

2015 
#23 

Year 2016 
32,540 1,463 461 points No program 

specified 
January 62016 #24 

34,058 1,518 453 points No program 

specified 
January13, 

2016 
#25 

35,526 1,468 457 points No program 

specified 
January 

27,2016 
#26 

37,031 1,505 459 points No program 

specified 
February 10, 

2016 
#27 

38,515 1,484 453 points No program 

specified 
February 

24,2016 
#28 
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