
 

 

 شرایط  و  مدارک   و ویزای آمریکا  خذ ، ارزانترین روش اخذ اقامت آمریکا، ا  2021مهاجرت به آمریکا  

گیرد. افراد، ممکن است با سواالتی از   می   قرار  علمی  بررسی  مورد   مقاله   این  در  مهاجرت  جهت  الزم

به آمریکا از طریق تحصیل یا کار امکان پذیر است؟ آیا مدرک   آیا مهاجرت این قبیل، مواجه شوند که  

 مهاجرت به آمریکا قابل قبول است؟ امکانات پناهندگی در آمریکا به چه صورت   فنی حرفه ای برای

مهاجرت به این   است؟ هزینه مهاجرت به آمریکا چقدر است؟ معایب و مزایای روش های مختلف

امریکا از طریق ترکیه به چه   راه مهاجرت به امریکا چیست؟ مهاجرت به کشور چیست؟ راحت ترین  

دارد که هر کدام شرایط خاص خود را دارد. در   صورت است؟ مهاجرت به آمریکا روش های مختلفی

نگارش گردیده است، سعی شده به طور  اتریش MIE موسسه حقوقی ملک پور  این مقاله که توسط

اطالعات مختصری در اختیار شما عزیزان قرار دهد. در صورت   کامل در رابطه با تمامی این مطالب، 

کشور   این   در   اقامت   و   تابعیت  اخذ   و  آمریکا   به   مهاجرت  های   روش   با   رابطه  در    ابهام  هرگونه سوال و

برای ایرانیان می توانید  اقامت دائم آمریکا  دگی در آمریکا و همچنین روش های اخذو هزینه های زن

 .کنید  استفاده  رایگان   هبا موسسه حقوقی ملک پور تماس حاصل نمایید و از خدمات مشاور

 شرایط مهاجرت به آمریکا 

 راه های مهاجرت به آمریکا 

 شرایط برای مهاجرت به آمریکا از طریق کار 

  شرایط برای مهاجرت به آمریکا از طریق تحصیل

 بهترین رشته ها برای مهاجرت به آمریکا 

 شرایط برای مهاجرت به آمریکا از طریق سرمایه گذاری

 شرایط برای مهاجرت به آمریکا از طریق ازدواج

 از طریق تولد مهاجرت به آمریکا و اخذ تابعیت  

 مهاجرت به آمریکا از طریق پناهندگی 



 

 

 مهاجرت به آمریکا برای هنرمندان و افراد فوق موفق

 راحت ترین راه مهاجرت به امریکا 

 قوانین جدید مهاجرت به امریکا

 راه های مهاجرت به آمریکا از طریق ترکیه 

 ویزای آمریکا با پاسپورت ترکیه

 مهاجرت به آمریکا از طریق التاری 

 مهاجرت به امریکا از طریق دبی 

 2021هزینه زندگی در آمریکا برای مهاجرت به آمریکا  

 مهاجرت به آمریکا برای ایرانیان 

 قانون جدید ویزای آمریکا برای ایرانیان

  برای رفتن به آمریکا چقدر پول الزم است؟

 هزینه مهاجرت به آمریکا 

 اخذ تابعیت آمریکا 

 مهاجرت به نیویورک 

 پاسخ به سواالت شما توسط استاد ملک پور مدیر محترم موسسه حقوقی ملک پور 

 سواالت متداول در زمینه راه های مهاجرت به آمریکا 

 

 

 



 

 

 شرایط مهاجرت به آمریکا 

طوری که   رای اقتصادی قوی و ثابت است، بهکشوری ثروتمند است. این کشور پیشرفته دا  آمریکا

بیکاری در آمریکا به کمترین   نرخ بیکاری در آمریکا همواره در حال کاهش می باشد. امروزه نرخ 

افزایش حقوق کارگر نیز، روال افزایشی را در   سال اخیر رسیده است و روند  50مقدار خودش، در  

آمریکا، همچنین  است.  داشته  دانشگاهه  پیش  همه دارای  است.  جهانی  برتر  رنکینگ  با   این   ایی 

  دالیلی هستند که، مهاجرت به آمریکا را، افزایش می دهند. برای وارد شدن به   از  بخشی  عوامل،

به کمک روش   خاک آمریکا و اخذ اقامت این کشور از طریق راحت ترین راه مهاجرت به امریکا و

متفا راههای  ایرانیان،  برای  آمریکا  به  مهاجرت  از جملههای  کار، سرمایه   وتی  نوزاد،  تولد  ازدواج، 

توانید با توجه به شرایط و موقعیت خودتان، یکی را   گذاری و تحصیلی، موجود است، که شما می 

 برای مهاجرت به آمریکا چقدر پول الزم است؟ با ما در ادامه مقاله همراه  انتخاب نمایید و بدانید

 .ایرانیان، را بررسی نماییم  های اخذ اقامت دائم آمریکا برای باشید تا شرایط زندگی در آمریکا، روش  

 

 انواع راه های مهاجرت به آمریکا

کرده و ذخیره    از پیدا کردن مطالب درباره روش های مهاجرت به آمریکا، این مطلب را پیدا  قبل

بیشتر مورد پذیرایی قرار می دهد. ولی اگر   ذهن نمایید که، آمریکا، ایرانیان دارای پاسپورت ترکیه را

اتریش به شما می گوید که، چگونه  MIE نباشید، موسسه مهاجرتی  پاسپورت ترکیه ندارید، نگران

آمریکا   ه های مهاجرت بهشوید؟ و برای مهاجرت به آمریکا چقدر پول الزم است؟ را  وارد آمریکا

به آمریکا رسید. در کنار این   محدود به یک، دو و یا سه راه نمی شود، تقریبا از هفت مسیر می توان

. تحصیل در یک دانشگاه  کارت آمریکا می رسانند  های جذابی نیز شما را به گرین  مسیرها برنامه

ل سرمایه به یک بخش و یا منطقه خوب و معتمد آمریکایی، انتقا  خوب، کار برای یک کارفرمای

 آمریکا، ازدواج با یک زن و یا یک مرد شهروند آمریکایی، تولد در خاک آمریکا،   مشخص شده در

منجر به اقامت   هنرمند بودن و یا فرد خاص بودن، همگی راههای مهاجرت به آمریکا هستند، که 

را زمانی می توان دقیقا بیان نمود که، مشخص نمایید از میان  هزینه مهاجرت به آمریکا .می شوند



 

 

 یری در آمریکا انتخاب شده کدام مسیر را برای بازگشایی پروسه مهاجرتی و قرارگ  مسیرهای ذکر

کرد. تقریباً تمامی مسیرها   توان به ارائه مدرک زبان اشاره  کرده اید. از شرایط مهاجرت به امریکا می

راه های مهاجرت به آمریکا طرح جذاب کاری است،   نیاز به ارائه مدرک زبان دارند. یکی از بهترین

شود. البته این پلن مختص افرادی می باشد که با کار کردن  منجر می گرین کارت که به تازگی به 

الی  ۵۰ سطح پایین مشکلی ندارند. البته مسیر تحصیلی که در برخی از موارد هزینه آن در مشاغل

حقیقت تبدیل می کند. اگر   شود، نیز زندگی در آمریکا را برای شما از رویا به  هزار دالر می  ۶۰

هزار دالری نیز می   ۱.۸۰۰.۰۰۰هزار دالری یا    ۹۰۰گذاری    پاسپورت ترکیه را دارید، برای سرمایه

یه را بگیرید؟ که چگونه سرمایه گذاری کنید؟ و یا چگونه پاسپورت ترک  توانید اقدام کنید. درباره این

بپرسید. در  کنیم، از کارشناسان همیشه آماده ما  مستقیم از ایران اقدام کنید؟ توصیه می  یا چگونه

برای هنرمندان می پردازیم.   روش مهاجرت، بعالوه مهاجرت   6این قسمت به طور مختصر به بررسی  

د مقاالت مختص به به طور خاص می توانی  برای کسب اطالعات بیشتر در مورد هر روش مهاجرتی

 .روشهای مهاجرتی را مطالعه نمایید

 

 شرایط برای مهاجرت به آمریکا از طریق کار 

پیشرفته و   راحت ترین راه مهاجرت به امریکا، مهاجرت کاری است؟ آمریکا، یکی از کشورهای   آیا

رشد دستمزد ها، از دالیلی است   مرفه در جهان است. اقتصاد قوی، نرخ پایین بیکاری و افزایش رو به 

مهاجرت به آمریکا را هدف خود قرار میدهند. برای   که افراد، آمریکا را برای کار بر می گزینند و 

ابتدا می بایست یک درخواست کاری از کار فرمای آمریکایی داشته باشید   ، ویزای کار آمریکا  دریافت

با یک  و  اینکه  از  قبل  کارفرما،  نمایید.  تنظیم  ساله  یک  قراردادی  کارفرما  را   این  خارجی  کارگر 

روزنامه های سراسری و رسمی آمریکا به   باید یک آگهی مربوط به آن شغل را، در   استخدام نماید،

پیدا نکرد، می تواند اقدام به استخدام فردی خارجی نماید.   چاپ برساند. اگر شخصی را برای آن کار

، میتوانید به مؤسسات کاریابی سر بزنید ویزای کار کشور آمریکا  کار در آمریکا و اخذ   شما برای یافتن 

 .تن کار شما سرعت میگیردو برای آنها رزومه بفرستید، اینگونه روند یاف



 

 

 شرایط برای مهاجرت به آمریکا از طریق تحصیل بهترین راه مهاجرت به آمریکا 

با رنکینگ   اولین مقصد افراد برای تحصیل است. زیرا این کشور، دارای دانشگاه های زیادی  آمریکا،

راههای  از  از طریق تحصیل، یکی  آمریکا  به  است. مهاجرت  ویزای تحصیلی   دریافت  های جهانی 

انگلیسی باشید.   و اقامت این کشور است. برای این منظور، شما باید حتما، دارای مدرک زبان آمریکا

باشد. سوال بسیاری از متقاضیان این  یلی و ریز نمرات شما، باید از یک دانشگاه معتبر مدارک تحص 

مهاجرت به آمریکا قابل قبول است؟ برای رسیدن به پاسخ   است که آیا مدرک فنی حرفه ای برای

 دانشگاه مربوطه مراجعه نمایید. با توجه به هزینه های باالی زندگی، اکثر   این سوال باید به سایت

بخشی از هزینه   انشجویان به دنبال دست یابی به بورسیه تحصیلی این کشور هستند، تا همه و یاد

گرفتن  برای  دهند.  کاهش  را  خود  آمریکا  های  در  تحصیلی  زبان   ، بورس  مدرک  داشتن  نیازمند 

مقاالتی در ژورنالها و کنفرانس های بین المللی و   انگلیسی معتبر و رزومه ای قوی هستید. داشتن

مدرک  باال،  معدل  از جمله   معتبر،  باال،  علمی  و سطح  معتبر  دانشگاهی  از  قبلی  مقطع  تحصیلی 

بورسیه  یکخصوصیات   بورسیه های موجود در آمریکا،  از   رزومه قوی محسوب می گردد. برخی 

 East  و بورسیه تحصیلی دانشگاه DARTMOUTH ، بورسیه کالجCORNELL تحصیلی دانشگاه

Tennesseeافراد با استعداد که    ، اشاره نمود. که این بورسیه ها هرکدام تحت شرایط خاصی به

رفت و آمد و شهریه دانشگاه را تقبل    گردد و کمک هزینه زندگی وجویای علم هستند، اعطا می  

 .می نماید

 بهترین رشته ها برای مهاجرت به آمریکا 

کاری مایل   تازگی چنین موضوعی در میان موکلین پیچیده است که، آمریکا از طریق طرح جدید  به

یقت دارد. شما می توانید از کامالً حق  است برخی از کارمندان خارجی را وارد آمریکا کند. بله، این

دالر حقوق   ۲۰۰۰برسید. کارمندانی که به دنبال کسب    طریق این راه حتی به گرین کارت آمریکا 

متوسطی دارند، می توانند برای طرح خاص آمریکا اقدام کنند. اگر آمریکا   ماهانه می باشند و مهارت 

باشد، اقدام کنید.   راه مهاجرت به آمریکاطریق این راه که می تواند راحت ترین    دوست دارید، از  را

البته برای   اگر می گوییم راحت ترین راه، دلیلمان رسیدن شما به گرین کارت آمریکا می باشد. 

تواند برای محصل خارجی راحت   تحصیلی آمریکا می  تحصیل و اخذ ویزای تحصیلی، پیمودن مسیر



 

 

ه باشید، و کارفرما با تمام وجود شما را شغلی و امنیت شغلی داشت  باشد. اگر می خواهید رضایت

که   رشته شما جز بهترین رشته ها برای مهاجرت به آمریکا و یا مهاجرت به نیویورک   بپذیرد باید

آمریکا است، نامه تمکن   شهر بسیار دیدنی آمریکا است، باشد. مدرک زبان از شرایط مهاجرت به

شما باید بدانید برای مهاجرت به آمریکا   مالی و پرینت بانکی از شرایط مهاجرت به آمریکا است،

هزار دالر برای تحصیل  ۶۰گفت داشتن نقدینگی به میزان    چقدر پول الزم است؟ که در جواب باید

خصی که به خاطر تحصیل در آمریکا است. شرایط مهاجرت به آمریکا برای ش از شرایط مهاجرت به

حضور   این کشور حضور به عمل آورده است، با شخصی که به خاطر کار در سفارت این کشور   سفارت

اطالعات صحیحی به اطالعات   به عمل آورده است، یکی نیست. اگر مایل هستید، در این باره نیز

نمی توان متنوع بودن راه های بخوانید. هیچگاه    قبلیتان اضافه شود، مقاله های ما را با فیلترشکن 

گرفت. در ادامه بهترین رشته ها برای مهاجرت به آمریکا را قرار داده   مهاجرت به آمریکا را نادیده

 .ایم

 متخصص   –  برق  مهندس   –   مکانیک  مهندس   –   حسابدار  –  دندانپزشک  –  پزشک  –  پرستار  –وکیل  

 کامپیوتر   مهندسی  – فیزیوتراپیست   –  قلب

 

 شرایط برای مهاجرت به آمریکا از طریق سرمایه گذاری

کسب   به آمریکا از طریق سرمایه گذاری، یکی از روش های عالی و راحت برای مهاجرت و   مهاجرت 

یزان امنیت مالیات، نرخ تورم، م  درآمد عالی است. برای سرمایه گذاری در هر کشوری، توجه به میزان 

 زیر   و  پیشرفته   اقتصاد   دلیل   به   آمریکا    ضروری است.  سرمایه گذاری و دیگر شاخص ها بسیار مهم و 

همچنین سیستم حقوقی شفاف، توجه بسیاری از سرمایه گذاران را   و   قوی،  اقتصادی  های   ساخت 

نماید.   آمریکا همیشه از سرمایه گذاران خارجی با ثبات باال در بازار، استقبال می  .جلب نموده است

 انواع مختلفی از ویزا وجود دارد. در اکثر این ویزاها، شما دیگر نیاز به  سرمایه گذاری در آمریکا  برای

آمریکا، شما می توانید،   ارائه مدرک زبان انگلیسی و یا حتی تحصیالت ندارید. در این نوع مهاجرت به 

 بدهید. در ویزای سرمایه گذاری از نوع  سال خود درخواست اقامت   21رزندان زیر  برای همسر و ف

https://miemohajerat.net/#products


 

 

EB5 سال با محاسبه روز شمار سود   5گذاری نموده اید، پس از    ، سرمایه ای که در آمریکا سرمایه

 .داده می شود  آن، به شما برگشت 

 

 شرایط برای مهاجرت به آمریکا و اخذ تابعیت از طریق تولد 

از این طریق اقامت   که به آمریکا مهاجرت نمایید و فرزند شما در آنجا متولد بشود، تا  قصد دارید  اگر

سال نرسد، هیچ سودی برای دریافت   21سن    آمریکا را کسب نمایید باید بگوییم که، تا فرزند شما به 

به دو صورت خاک و خون است. که در کشور آمریکا، اصل   اقامت والدین ندارد. اخذ اقامت تولد، 

اصل خاک به این صورت است که، هر فرزندی که در خاک آمریکا متولد   خاک برقرار میباشد و 

دنیا بیاید، ولی   تابعیت کشور آمریکا را دریافت مینماید. حال اگر فرزندی در خاک آمریکا به   میشود،

ر وی تابعیت دوگانه میدهند. د  خودش از طریق خون تابعیت یک کشور دیگر را، داشته باشد، به

یکی از والدین وی تابعیت آمریکا داشته باشند،   صورتی که نوزادی در خاک آمریکا به دنیا بیاید و 

 .قانون مهاجرت آمریکا، اقدام نمایید C301 تحت قسمت  میتواند برای تابعیت آمریکا

 

 شرایط برای مهاجرت به آمریکا از طریق ازدواج

، نیز یکی از روش های مهاجرت به این کشور می باشد که افراد مهاجرت به آمریکا از طریق ازدواج

وجود دارد. همسر و نامزد، از ویزاهای  ویزای ازدواج  این طریق اقدام می نمایند. دو نوع   بسیاری از

به این صورت است که یک شهروند آمریکایی با یک نفر غیر   ی همسر، ازدواج هستند. نوع اولی یعن

ازدواج دائم  آمریکایی  اقامت  دریافت  برای  تواند  می  آمریکایی،  شهروند  این  همسر  است.   نموده 

ازدواج نکرده اند، و    درخواست نماید. در ویزای نوع نامزدی، دو نفر هنوز به طور رسمی با یکدیگر

در این نوع ویزا، حتما باید پاسپورت داشته  .زدیک با یکدیگر ازدواج نمایندمیخواهند در آینده ی ن

رو ز وقت دارید که   90طول می انجامد. در این نوع ویزا شما،    ماه به   8باشید. مراحل اخذ ویزا،  

ترک   روز وقت دارید که خاک آمریکا را  180و در صورتی که ازدواج شما کنسل شد،    ازدواج نمایید،



 

 

ازدواج   ازدواج باید اثبات شود  بته بعدا نیز می توانید برای این نوع ویزا، اقدام کنید. در روش کنید. ال

 .صورت نگرفته است  صوری برای مهاجرت به امریکا

 

 شرایط برای مهاجرت به آمریکا از طریق پناهندگی 

باشد که به هیچ عنوان توصیه نمی شود. چرا که امکانات   پناهندگی یکی از روش های مهاجرت می

مهاجرت قاچاقی به   ی ومتفاوت است. مهاجرت به آمریکا از طریق پناهندگ ناهندگی در آمریکاپ

سودجویان، با   ی ازموجب در خطر قرار گرفتن جان و مال افراد، می شود. چرا که، بسیار  ،امریکا

دهند. پناهندگان در کشور مقصد، نیز  فریب دادن افراد و وعده دروغین، آنان را در این راه قرار می 

آرامش نخواهند داشت و در نهایت دچار افسردگی   به عنوان یک فرد درجه دو محسوب می شوند و

پور، توصیه می کند از روش های جایگزین، همچون کاری، تحصیلی،   می شوند. موسسه حقوقی ملک

اقدام نمایید و قبل از آن نیز بدانید برای  مهاجرت غیر قانونی به آمریکا   یه جای …  سرمایه گذاری و 

است؟. موسسه حقوقی ملک پور، در زمینه پناهندگی، نمی تواند   پول الزممهاجرت به آمریکا چقدر  

 .به شما ارائه دهد  هیچ گونه خدماتی

 

 مهاجرت به آمریکا برای هنرمندان و افراد فوق موفق

خواهان مهاجرت به   توجه به شرایط عالی کار و زندگی و حتی تحصیل در آمریکا، افراد زیادی  با

ا تمایلآمریکا هستند. همچنین،  نیز،  و موفق  این کشور   فراد هنرمند  به  مهاجرت  بسیاری جهت 

هنرمندان و افراد موفق، وجود دارد. از جمله ی این ویزاها   دارند. ویزاهای گوناگونی برای ورزشکاران،

می گوید که، افرادی که  ویزای آمریکا برای افراد خاص . ، اشاره نمودP-1،  P-2  ،P-3 می توان به

معمولی دارند، می توانند از این نوع ویزا استفاده   بتوانند ثابت نمایند، توانایی فراتر از افراد عادی و 

. افرادی که شرایط هنری، فیزیکی و ضریب 1سه دسته افراد می شود:    کنند. این ویزا شامل حال

 .. مدیران بین المللی یا چند ملیتی3ورزشکاران و هنرمندان   .2باالیی دارند.    هوشی



 

 

می نمایند، نشان دهند که در کشورشان، از آنها تقدیر و   باید افرادی که برای این نوع ویزاها اقدام 

 جایزه و حتی تقدیر نامه کوچک می تواند این موضوع را نشان دهد. سپس باید .تشکر نموده اند

 د.ا نیز مورد استقبال قرار می گیرید و موفق خواهید بوثابت کنید که در آمریک

 

 راحت ترین راه مهاجرت به امریکا 

ه وجود دارد ک  که در مطالب باال نیز بیان کردیم راه های مختلفی جهت مهاجرت به آمریکا   همانطور 

تحصیلی، مهاجرت از طریق روش   این راه ها عبارتند از: مهاجرت به آمریکا از طریق کار، مهاجرت 

مهاجرت از روش ازدواج، مهاجرت به آمریکا از   های سرمایه گذاری، مهاجرت از طریق تولد فرزند،

دارد. از طریق افراد خاص و هنرمندان نیز برای آمریکا وجود    طریق پناهندگی و همچنین مهاجرت

 فوق پناهندگی جز راحت ترین راه مهاجرت به امریکا محسوب نمی شود و به هیچ   از بین روش های 

ویزا های مختلفی   شود. زیرا خطرات بسیاری در پی دارد. روش های دیگر نیز شاملعنوان توصیه نمی

ویزا می توان داده شده اند و با اخذ    هستند که هرکدام به طور مفصل در مقاله های مربوطه توضیح

پیدا کرد. همچنین روش دیگری نیز وجود دارد که ثبت نام در   راحت ترین راه مهاجرت به امریکا را

کارت   توانند پس از انجام کارهای مربوطه مستقیماً گرینبرندگان این برنامه می  التاری است. که

ویزاهای مربوطه آمریکا را اخذ نمود و   آمریکا را دریافت کنند. برای تمام این موارد ابتدا باید یکی از

الزم است؟ اما به دلیل غیرفعال بودن سفارت آمریکا در  دانست برای مهاجرت به آمریکا چقدر پول 

مختلف   شرایط ویزای کشورهایکشورهای همسایه این اقدام را انجام داد. جهت اطالع از    ایران باید از

 .به لینک مربوطه مراجعه نمایید

 

 قوانین جدید مهاجرت به امریکا

یک مهاجرت   جدید مهاجرت به امریکا را تا حدودی در مقاله حاضر ذکر کردیم. برای این که  قوانین

یه ما آمریکا را لمس کنید، توص  موفق داشته باشید و برای این که هرچه زودتر محیط ایاالت متحده

های مهاجرت به آمریکا تعریف نمایید. طبق قوانین   این است که شرایط خود را بر اساس یکی از راه



 

 

روش دیگر اقدام نمایید. البته   ۴روش اصلی و یا    ۳می توانید از طریق    جدید مهاجرت به امریکا شما

قرار می   متحده  برای پناهندگی درخواست دهید و ادعایتان درست باشد، مورد حمایت ایاالت  اگر

قوانین جدید مهاجرت به امریکا  .گیرید. در غیر این صورت ایاالت متحده شما را حمایت نمی کند

دالر از نقدینگیتان   ۱.۸۰۰.۰۰۰هزار دالر و یا   ۹۰ گذاری بدین صورت است، شما باید  برای سرمایه

یا غیره نمایید. البته   راه اندازی یک بیزینس، خرید هتل، هاستل و  را صرف خرید یک بیزینس یا

متوسط   جدید مهاجرت به امریکا می توانید، از طریق مسیر کاری و کار در مشاغل سطح   طبق قوانین

به این مسیر بسیار صحبت   شود، اقدام نمایید. در مقاله های دیگر راجع   که به گرین کارت ختم می

 .ت ذهنیتان را جدید کنیدتوانید، اطالعا   نموده ایم که شما با مراجعه به آنان راحت می 

 

 راه های مهاجرت به آمریکا از طریق ترکیه 

ورود   که مطلع هستید، در سال های اخیر دولت ترامپ با قوانینی که برای جلوگیری از  همانطور

 به   مهاجرت  دلیل   همین  به شد.    ایرانیان به آمریکا گذاشته بود، منجر به لغو صدور ویزا برای ایرانیان

از مواردا  برای   آمریکا ایرانیان محدود به ویزای   یرانیان در بسیاری  مهاجرتی، امکان پذیر نبوده و 

اقامت کشور آمریکا را دریافت کنند. روش دیگر مهاجرت به کشور آمریکا،   تحصیلی، می توانستند

ترکیه و اخذ  به آمریکا از طریق ترکیه بود؛ که در این روش افراد با خرید امالک در کشور  مهاجرت 

باشند. خرید ملک در کشور ترکیه  ابعیت این کشور می توانستند، به کشور آمریکا مهاجرت داشتهت

خوشبختانه با رفتن ترامپ و رئیس جمهور شدن جو  .باشد  می   آمریکا   دالر  هزار   250   مبلغ پایه 

مریکا ایرانیان به راحتی می توانند، مستقیما برای مهاجرت به کشور آ  بایدن، این قانون لغو شده و

ملک در این   نمایند. به همین دلیل دیگر نیازی به مهاجرت به امریکا از طریق ترکیه و خرید   اقدام

 .کشور نمی باشد

 

 

 



 

 

 مهاجرت به آمریکا از طریق التاری 

یکبار  التاری وقت  از طریق آن هر چند  آمریکا  است که کشور  ای  از   قرعه کشی ساالنه  تعدادی 

کند و به   دیگر پذیرایی می  می دهد. یعنی از شهروندان کشورهایمتقاضیان را مورد پذیرایی قرار  

افتد. بنابراین باید خیلی زود برای این  یکبار می  دهد. این اتفاق هر چند سال کارت می آنان گرین

شانستان برای دریافت گرین کارت مورد آزمایش قرار گیرد. برای دریافت   قرعه کشی اقدام کنید تا

توانند برای   می  نیست که حتماً شرایط خیلی خاص داشته باشید. معموالً همه افرادکارت الزم    گرین

بدانید و از لحاظ سنی شرایط خوبی   کشی اقدام کنند. البته الزم است تا حدودی زبان  این قرعه

عالوه بر مدرک زبان الزم است که یک سری  مهاجرت به آمریکا از طریق التاری  داشته باشید. برای

که ممکن است در قرعه کشی برنده موضوع را از ذخیره ذهن کنید    از شرایط را برآورد کنید و این

همیشه  .بفروشید  قبل از برنده شدن عجله کنید و نباید تمام اموال و ثروت خود را  نشوید. پس نباید 

طریق التاری و قبل از این   احتیاط کنید و در هیچ کاری عجله نکنید. قبل از مهاجرت به آمریکا از

التاری اطالعاتتان را به روز نمایید. موسسه ام   که نامتان وارد لیست قرعه کشی شود، حتماً درباره

به آمریکا از طریق التاری در سایت های دیگر مطالب جدید قرار   آی ای اتریش راجع به مهاجرت 

 .بخوانید  فیلترشکن نیز راحت می توانید همه آنان را  داده است که با

 

 ویزای آمریکا با پاسپورت ترکیه

تمام وقت   به ایاالت متحده آمریکا بسیار فکر می کنید، به طور قطع مسئله داشتن یک شغل وقتی

در آمریکا از طریق طرحی   بسیار خوب اولین موردی است که به ذهنتان می رسد. داشتن شغل خوب

طرح تعیین شده همان ویزای کاری است   تهکه این کشور تعیین کرده است، به دست می آید. الب

در کنار دیگر راههای مهاجرت به آمریکا قرار دارد. برای   که در دسته روش های مهاجرت به آمریکا و

 هزار دالری و گرین کارت   ۲کار داشته باشید. سابقه کار و ویزای کار درآمد    این طرح باید سابقه 

ارمغان می آورد. این روش   وجود فرزند و یا فرزندانتان به آمریکا را برای شما و همسرتان و در صورت  

قرار دارد. هر سه این روش ها برای مهاجرت   در کنار روش سرمایه گذاری و در کنار روش تحصیلی



 

 

هستند. البته ایرانیان برای مهاجرت به آمریکا بایستی از طریق کشور   به آمریکا برای ایرانیان جذاب

برای سفر به  .ه ویزای آمریکا با پاسپورت ترکیه راحت تر به دست می آیداقدام کنند. چرا ک  ترکیه

سفارت آمریکا فرستاده اید، لیست   امریکا با پاسپورت ترکیه شما باید بر اساس رزومه ای که برای

با پاسپورت ترکیه تحقیق کنید. گفتنی است که، دوره   مهاجرتی تهیه کنید و درباره ویزای آمریکا

 هزار دالر در اختیارتان قرار خواهد گرفت. البته ویزای سرمایه   ۶۰هزینه    مریکا باهای تحصیلی آ

پناهندگی این مسئله را   گذاری این کشور نیز وجود دارد. درباره ازدواج، ویزای افراد خاص، تولد و

 .آمریکا می باشند  بدانید که، این روش ها، روش های کم تقاضا سفر به

 

 دبی   مهاجرت به امریکا از طریق

دهند، آمریکا را   آمریکا را افراد محدودی در لیست انتخابی خود به جهت مهاجرت قرار نمی  قطعا

قرار دادن کشور آمریکا در لیست   افراد زیادی در لیست مهاجرتی خود قرار می دهند. البته برای 

به است که، شرایط مهاجرت  بدانید،    مهاجرتی الزم  که  است  بدانید و الزم  را  به امریکا  مهاجرت 

 برای ایرانیان از چه طریقی امکان پذیر می باشد؟ مهاجرت به آمریکا فقط از  آمریکا، در حال حاضر

دعوتنامه و ویزای   و یا فقط از طریق ویزای کار پس از اخذ F1 طریق ویزای دانشجویی و ویزای نوع

نمی H_1B نوع آمریکا    به دست  به  مهاجرت  ج  از طریق  2021آید،  بسیار  کاری که طرح  الب 

می آید. در این طرح افرادی قرار می گیرند که   مستقیماً منجر به اقامت دائم می شود، نیز به دست

 مهاجرت به آمریکا می باشند. البته این را بدانید که، در این طرح مهاجر   دارای سابقه کار و شرایط

 ۲را ماهانه به    کند که ویکند، ولی شغلی دریافت می  خارجی شغل با سطح کیفی باال دریافت نمی

 ۱.۸۰۰.۰۰۰هزار دالری و   ۹۰۰گذاری   هزار دالر درآمد می رساند. آمریکا یک طرح جذاب سرمایه

است که، تفکر زیادی درباره انتقال سرمایه به یک    دالری نیز دارد که این طرح مخصوص اشخاصی

با یک مرد آمریکایی واقعی و به البته اگر با یک زن آمریکایی و یا  .بخش خصوصی در آمریکا دارند

آورید. البته   ازدواج ساختگی ازدواج کنید، گرین کارت آمریکا را پس از مدتی به دست می   دور از 

با تاییدیه دولت آمریکا به جهت   همسر شما باید در آمریکا از لحاظ مالی شرایطی داشته باشد که

ه، شما با فرزند دار شدن به تابعیت نمی رسید، توجه کنید ک  ازدواج رو به رو شود. درباره تولد فرزند



 

 

شرایطی به تابعیت آمریکا که دارای سیستم خاک است، خواهد رسید. اشخاصی   ولی فرزند شما تحت 

داشتن شرایط ذکر   در دبی قرار دارند و به فکر مهاجرت به امریکا از طریق دبی هستند، نیز با  که

 .شوند  وارد این کشور  شده و شرایط مهاجرت به امریکا می توانند

 

 برای رفتن به آمریکا چقدر پول الزم است؟ 

که عجایب   می گوییم آمریکا، منظورمان فضای دلربا و زیبای طبیعی این کشور است. کشوری  وقتی

سبک متفاوت، مناسب می   طبیعی زیادی برای کشف دارد. آمریکا برای بنا کردن یک زندگی با یک 

زندگی با سبک متفاوت باید شرایط مهاجرت   ر کرد. برای داشتن یکباشد که نمی توان آن را انکا

به آمریکا همخوانی داشته باشد. راههای مهاجرت به آمریکا   به امریکا با شرایط شما برای مهاجرت

متنوع هستند. روش تحصیلی که دارای هیجان می باشد و یا روش کاری که   به طرز باورنکردنی 

ارزیابی   جذابیت خاص می باشد و یا روش سرمایه گذاری که دارایی شخص خارجی را مورد  دارای

آمریکا را اگر برای ویزای   دهد، از راههای مهاجرت به آمریکا هستند. هزینه مهاجرت به  قرار می

می شود و مدرک فنی حرفه ای برای مهاجرت  هزار دالر در سال  ۶۰ریباً تحصیلی حساب کنیم، تق 

قبول است. یا اگر برای روش سرمایه گذاری حساب کنیم، تقریباً   به آمریکا در برخی دانشگاه ها مورد 

 دالر می شود. با توجه به این مطالب در می یابیم که، هزینه مهاجرت  ۱۸۰۰۰۰۰  هزار دالر و   ۹۰۰

آمریکا چقدر پول الزم   ی هر راه مهاجرتی فرق دارد. حال که سوال برای مهاجرت بهبه آمریکا برا

نماییم که، شرایط مهاجرت به آمریکا چیست؟   است؟ ارزیابی گردید، قرار است، این سوال را ارزیابی

با توجه به مسیر از قبل برگزیده، مدرک زبان، نامه تمکن مالی   برای مهاجرت به آمریکا مهم است که 

 .داشته باشید. که در این مقاله به بررسی تمام این مطالب پرداخته ایم  و سابقه کار 

 

 2021هزینه زندگی در آمریکا برای مهاجرت به آمریکا  

باال است.  کشوری ثروتمند و پیشرفته می باشد. کیفیت زندگی در آمریکا بسیار چشمگیر و  آمریکا 

بسیار باال می باشد. افرادی که   زندگی در آمریکا نیز  به دلیل همین باال بودن کیفیت زندگی، هزینه 



 

 

بایست از هزینه های زندگی در این کشور، مطلع گردند.   تمایل دارند به آمریکا، مهاجرت کنند، می 

ایالت آمریکا نیز، متفاوت است و شما باید متناسب با شرایط خود، یک   هزینه های زندگی در هر 

آمریکا   نمایید. ذکر این نکته، ضروری است که هزینه زندگی در   برای زندگی خود انتخاب  ایالت را 

نوع مسکنی که برای زندگی   اینکه  مثال  برای هر فرد، بستگی زیادی به نوع زندگی و خرج او دارد.  

کنید، در هزینه های شما تاثیر فراوانی دارد.    انتخاب می کنید و یا با چه وسیله ای رفت و آمد می

 .مهم زندگی در آمریکا، اشاره نموده ایم  هزینه های در زیر به برخی از 

 هزینه های زندگی در آمریکا

 دالر در ماه 3،316.81 هزینه زندگی خانواده چهار نفره )بدون اجاره( 

 دالر  936.30 هزینه ماهانه یک فرد مجرد )بدون اجاره( 

 دالر  28-9 یک وعده غذا

 دالر  130-30 کارت ماهانه حمل و نقل عمومی 

 دالر  3.035-800 اجاره ماهانه آپارتمان تک خوابه در مرکز شهر

 دالر  2.493-577 اجاره ماهانه آپارتمان تک خوابه در خارج شهر

 دالر  300-100 هزینه های عمومی ساختمان 

 دالر  3.559 میانگین درآمد دریافتی ماهانه )پس از مالیات( 

 

 

 

 



 

 

 مهاجرت به آمریکا برای ایرانیان 

یک کشور   خواهید رشته شما در   می خواهید فرصت های شغلی را از نزدیک ببینید و اگر می  اگر

آمریکا رفته اند، مورد استقبال   خاص شکوفا شود، به آمریکا بروید. همه کسانی که قبل از شما به

به ویزای کار از طریق طرح جدید، ویزای سرمایه گذاری   قرار گرفته اند. آنان برای رفتن به آمریکا

هزار دالری   ۶۰  دالری و یا ویزای تحصیل با هزینه های تحصیل  ۱.۸۰۰.۰۰۰  هزار دالری و   ۹۰۰

یا ازدواج   شده اند. البته برخی با در نظر گرفتن هزینه مهاجرت به آمریکا از طریق تولد و  متوسل

نیست، و می خواهد به منظور   اند. شرایط مهاجرت به آمریکا برای فردی که آمریکایی   اقدام کرده

می پیچیده است. درباره آمریکایی وصلت کند، ک  استفاده منظم از شرایط شهروندی با یک شهروند

نکنید و به جای آن با ایده های نوآورانه و طرح های خاصی که   پناهندگی بهتر است، هیچ وقت فکر 

مخصوص   کارت می شود، به آمریکا بروید. مهاجرت به آمریکا از طریق دبی نیز از راه  منجر به گرین

راه مخصوص کارمندان  ( و یا ازسرمایه داران )سرمایه گذاری(، از راه مخصوص محصالن ) تحصیلی 

مسیر الزم است که مدرک زبان که از   ) کاری ( و یا دیگر راه ها به دست می آید. برای این سه

ایران ارائه دهید و از مسئولین، وقت مصاحبه بگیرید.   شرایط مهاجرت به امریکا است را به سفارت 

تی، وجود تحریم ها می باشد. تا وقتی ایرانیان کمی سخت است و دلیل سخ  مهاجرت به آمریکا برای

اقدام نمایید. درباره   ها برطرف نشده است، می توانید با پاسپورت ترکیه برای آمریکا  مسئله تحریم  که

پور آگاه است که می توانید از طریق آنان   علم مهاجرت به آمریکا از ترکیه موسسه مشاوره ای ملک

 .ق دبی به یا از طریق ایران را باز نماییدطری یک پروسه فعال مهاجرت به آمریکا از

 

   قانون جدید ویزای آمریکا برای ایرانیان

التاری و دریافت گرین   از روی کار آمدن دونالد ترامپ مهاجرت ایرانیان به آمریکا حتی از طریق   بعد

اما پس از توانستند به آمریکا مهاجرت کنند.    کارت آمریکا برای ایرانیان محدود شده و ایرانیان نمی

دونالد ترامپ که جو بایدن به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد،  انتخابات دور دوم ریاست جمهوری 

برای ورود بایدن به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا   شرایط  به آمریکا مساعد شد. جو   ایرانیان 



 

 

دریافت ویزای   برای .ممنوعیت مهاجرت ایرانیان به آمریکا را برداشته و شرایط مهاجرت فراهم شد

اگر  دارد.  گوناگونی وجود  های  ایرانیان روش  برای  مطالعه   آمریکا  را  مقاله  این  مطالب  کلیه  شما 

 .دریافت ویزای آمریکا برای ایرانیان آشنا خواهید شد  فرمایید با روشهای مهاجرت به آمریکا و 

 

  هزینه مهاجرت به آمریکا

دانید روش های می  ثابتی اعالم نمود. همانطور که  توان رقممورد هزینه مهاجرت به آمریکا نمی  در

برای انواع راه های مهاجرت به آمریکا   مهاجرت به آمریکا بسیار متنوع است و انواع ویزای آمریکا 

 هزینه  که   … ، ویزای التاری آمریکا و   F ویزاهای , H1 , EB5 وجود دارد. به عنوان مثال ویزای

 خابی متفاوت است.  به روش انت  بسته   آمریکا  به  مهاجرت 

 

 اخذ تابعیت آمریکا 

عالی   یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان می باشد. این کشور با داشتن زیرساخت های  آمریکا

های آمریکا بسیار   اقتصادی، از ثروتمندترین کشورهای جهان محسوب می شود. سطح علمی دانشگاه

انشگاه برتر جهان نیز، می باشند. نرخ بیکاری د  دانشگاه آمریکا، ده  10باالست، به طوری که بیشتر از  

در آمریکا طی می کند. میزان حقوق در آمریکا رو به رشد و افزایش   هر ساله روند رو به کاهشی را

در این   این عوامل باعث شده اند که، افراد زیادی خواهان مهاجرت به آمریکا و اقامت  است. همگی 

بعضی از این راه ها نیز، به   اجرت به آمریکا وجود دارد، که کشور باشند. راه های گوناگونی برای مه

روش های   شرح این روش ها پرداختیم. در توضیح  اخذ اقامت این کشور منجر می شود که در باال به

امریکا تابعیت  در  اخذ  گردد.  اقامت  اخذ  تواند سبب  نمی  تحصیل،  از طریق  مهاجرت  گفت،  باید 

توانید برای   که پس از تحصیل، کار پیدا نموده و مالیات پرداخت کنید، پنج سال بعد می  صورتی

خوبی رسید، برای گرفتن پاسپورت،   دریافت اقامت دائم و پس از آن چند سال بعد که زبانتان به سطح

می توانید، اقامت، اخذ نمایید. از طریق ازدواج نیز می توانید  نابراین با کار، به راحتی اقدام نمایید. ب

دائم و   از اثبات عالقه به همسر خود که شهروند آمریکا می باشد، اقدام به اخذ اقامت  به راحتی پس



 

 

بگیرید. بهتر است قبل از اقدام به مهاجرت و اخذ اقامت این کشور حتما  پاسپورت  پس از چند سال

 .وکیل مجرب صحبت نمایید، تا بتوانید بهترین نتیجه ی ممکن را کسب نمایید  با یک

 

 مهاجرت به نیویورک 

معروف نیست.  تنها به دلیل داشتن دانشگاه های درجه یک و یا تنها به دلیل پیشرفته بودن آمریکا

زندگی به آن ها برسد، معروف   آمریکا به دلیل داشتن تمام نکات مثبتی که یک فرد دوست دارد، در

براساس رزومه و مدارک تحصیلی اکنون خود عمل   ، شما باید2021است. برای مهاجرت به آمریکا  

جوابگوی روش تحصیل باشد و یا ممکن است، رزومه شما جواب فقط   ید. ممکن است، رزومه شما کن

طریق   داشته باشید، می توانید از CV سرمایه گذاری باشد. البته اگر رزومه کاری و  جوابگوی روش 

 آمریکا شوید. راحت ترین  راحت ترین راه مهاجرت به امریکا که منجر به گرین کارت می شود، وارد

شدن در یک کار سطح متوسط ) به عنوان  راه مهاجرت به آمریکا و مهاجرت به نیویورک و مشغول

دالر حقوق می   ۲۰۰۰تا    ۱۵۰۰شما با کار در مزرعه ماهانه    مثال: کار در مزرعه( می باشد. البته

ایرانیان کمی   را دارید، می توانید از این راه اقدام کنید. مهاجرت به آمریکا برای  گیرید. اگر شرایطش

می توانید ابتدا به ترکیه رفته   سخت است، ولی مهاجرت به ترکیه برای ایرانیان راحت است و شما

درباره این که می توانید مستقیم وارد آمریکا شوید یا  .و از طریق ترکیه برای آمریکا اقدام کنید

چون: ویزای افراد خاص، روش کار، تحصیل، سرمایه گذاری و یا روش هایی    خیر؟ و درباره این که

یا خیر؟ می  ازدواج و آمریکا مناسب هستند  های  ایالت  از  به یکی  برای سفر شما  از   تولد  توانید 

 .کارشناسان موسسه مشاوره ای ملک پور بپرسید

 

 2021سواالت متداول در زمینه راه های مهاجرت به آمریکا 

 برای مهاجرت به آمریکا از کجا شروع کنیم ؟   

روش های مهاجرت به این کشور و انتخاب بهترین گزینه   مهاجرت به آمریکا شناخت اولین گام برای  

 .مدارک مهاجرت را بر اساس روش انتخاب شده فراهم کرد  است. سپس باید شرایط و 



 

 

 بهترین راه برای مهاجرت به آمریکا کدام است؟   

مؤثر است؛ اما در حال روش مهاجرت به آمریکا بسیار    مسلماً شرایط شخصی شما در انتخاب بهترین 

 .منع ورود ایرانیان، تنها ویزاهای تحصیلی برای ایرانیان قابل دستیابی است  حاضر با توجه به قوانین

 کم هزینه ترین روش برای مهاجرت به آمریکا چیست؟   

کم هزینه ترین روش های مهاجرت به آمریکا است،   روش های کاری مثل دریافت پیشنهاد کار از 

برای ایرانیان قابل دستیابی نیست. تحصیل در آمریکا نیز دومین روش   انه در حال حاضراما متاسف

 .است که امکان اقدام از طریق آن برای ایرانیان وجود دارد  کم هزینه 

 آیا برای مهاجرت به آمریکا باید حتما از طریق وکیل اقدام کنیم؟   

ریکا را بیاموزید. اما مسلماً وکیل می تواند مهاجرت به آم  خیر. شما می توانید با صرف وقت قوانین

 .کار شما را انجام دهد و تجربیات خود را در اختیار شما بگذارد  با سرعت بیشتری 

 بهترین شهر امریکا برای زندگی ایرانیان کدام شهر است؟   

گی به دارد. این بست  در انتخاب بهترین شهر آمریکا برای زندگی ایرانیان، فاکتورهای زیادی وجود

 .بهتر است فاکتورهای خود را بررسی نمایید  این دارد که شما برای چه روشی اقدام نمایید. بنابراین

 بهترین مشاور مهاجرت به آمریکا چه کسی است؟   

شما میتوانید جهت برخورداری از مشاوره بهترین مشاور مهاجرت به آمریکا، با وکیل و مشاور آگاه 

 .ییدبه امور مهاجرت مشورت نما

 

 سخن پایانی 

روش   مهاجرت  از  مهاجرت  نیاز جهت  مورد  مدارک  و  آمریکا، شرایط  اقامت  اخذ  آمریکا،  های   به 

مربوط به آمریکا را به خوبی،   مختلف، در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت. امیدواریم، تمامی نکات

قدرتمند در سرتاسر جهان می باشد که سرانه اقتصاد   متوجه شده باشید. آمریکا یکی از کشورهای



 

 

صادرات بسیار زیادی دارد. همچنین کیفیت زندگی در این کشور، بسیار   جهان می باشد و واردات و

به آمریکا   این کشور را دارند. مهاجرت از این رو همواره عده بی شماری، قصد مهاجرت به   .زیاد است

آمریکا، روش تحصیلی به کمک   از روش های مختلفی، امکانپذیر است، از جمله، مهاجرت کاری به 

گذاری و ازدواج و تولد. موسسه حقوقی ملک   مدرک فنی حرفه ای برای مهاجرت به آمریکا، سرمایه

به مها  پور آماده است تا شما را در زمینه  با توجه به شرایطتان، امور مربوط  جرت یاری رساند و 

 جهت مهاجرت به شما پیشنهاد دهد. ذکر این نکته ضروریست که در حال حاضر   بهترین روش را

سوال در این    مهاجرت به آمریکا برای ایرانی ها بسیار سخت است. در صورت بررسی شرایط خود و

و به صورت رایگان مشاوره   بگیرید   اتریش تماس  MIEموارد مطرح شده، با موسسه حقوقی ملک پور

 .شوید


