
 

 

 اقامت در آمریکا  

 

 

 بر اقامت در آمریکا   ایمقدمه 

یکی از کشورهایی که همیشه مورد توجه بوده و افراد بسیار زیادی خواستار مهاجرت و دریافت  

 و ما در این مقاله به بررسی شرایط اقامت در آمریکا .کشور آمریکاست،اقامت آن هستند 

آیا   ؟قانون جدید ویزای آمریکا برای ایرانیان چیست .چگونگی دریافت گرین کارت آمریکا می پردازیم

شرایط کار در آمریکا برای ایرانیان و اخذ ویزای کاری  ؟قوانین گرین کارت آمریکا تغییر کرده است

مت در آمریکا ما در این مقاله به بررسی راه های مهاجرت به آمریکا و دریافت اقا ؟ چگونه است

در صورتی که سوالی در مورد   .می پردازیم و به سواالت شما در این زمینه پاسخ می دهیم

موسسه حقوقی ملک  می توانید با مشاورین ما در  ،اقامت آمریکا دارید که بی جواب مانده است

ری نیز  اگر نیاز به مطالعه مطالب بیشت .تماس حاصل نمایید و مشاوره رایگان دریافت کنید پور

تحصیل در آمریکا ملک پور و یا اقامت  پور،مهاجرت به آمریکا ملک )توانید عباراتی مثل  ، میدارید

  .را در گوگل جستجو و مقاالت ما را مطالعه نمایید (در آمریکا ملک پور

 شرایط عمومی اقامت آمریکا 
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این روشها شامل  .داردبه طور کلی روش های مختلفی برای دریافت اقامت در آمریکا وجود 

گذاری و پناهندگی در سرمایه ،تولد در آمریکا ،ازدواج در آمریکا ،کار در آمریکا ،تحصیل در آمریکا

در اینجا باید اکیداً یادآوری کنیم که موسسه حقوقی ملک پور هیچ گونه   .آمریکا می باشد

کشور  .ی پیشنهاد نمی کندفعالیتی در زمینه پناهندگی ندارد و این مسیر را نیز به هیچ شخص

ه آمال و آرزوهای افراد زیادی است اما رسیدن به آن به هر طریقی منطقی  عب آمریکا به اصطالح ک

راه دیگری که امکان دریافت گرین  .قانونی و اصولی مهاجرت نمود ،نیست و باید از راه درست

ادامه در مورد تمامی این  روش ثبت نام در التاری است که در  ،کارت آمریکا را فراهم می کند

روش ها توضیح کاملی ارائه می نماییم و شرایط گرفتن گرین کارت آمریکا را از این طریق توضیح  

 . میدهیم

 اقامت آمریکا از طریق کار 

برای کار در آمریکا باید شرایطی را  .کار در آمریکا یکی از روش های گرفتن اقامت آمریکاست

اگر شما نیروی کار ماهر و متخصص هستید باید  .توضیح آن می پردازیمبه داشته باشید که 

تخصص شما در آمریکا در آن رده شغلی وجود  با بتوانید ثابت کنید که نیروی شبیه به شما و 

ز جانب یک کارفرما دارید که با برای کار در آمریکا شما نیاز به یک دعوت نامه کاری ا. ندارد

ویزا گرفته   ،دعوتنامه می توانید درخواست ویزای کار آمریکا را بدهید و در صورت تایید همه مراحل

سال کار و پرداخت بیمه و مالیات موفق به اخذ  ۵برای کار در آمریکا شما پس از   .آمریکا برویدبه و 

شش سال نیز در صورت واجد شرایط بودن  گرین کارت و یا اقامت دائم می شوید و پس از 

توانید   برای کار در آمریکا انواع ویزای کاری وجود دارد که می .د تقاضای پاسپورت نماییدیتوانمی

  .برای مطالعه چگونگی انواع ویزای کار آمریکا به این مقاله در همین وب سایت مراجعه نمایید

 نرخ بیکاری در آمریکا



 

 

 

 طریق تحصیل اقامت در آمریکا از 

در این طریق ابتدا   .یکی دیگر از طرق دریافت اقامت در آمریکا به واسطه کار پس از تحصیل است

آمریکا برای ایرانیان تقریباً غیرممکن شده   شرایط دریافت انواع ویزای .باید در آمریکا تحصیل کنید

اما برای   .توان برای آن اقدام نمودروشی است که در حال حاضر می  چنداست و تحصیل یکی از 

تحصیل در آمریکا با مدرک دیپلم تقریباً اقدام غیر ممکن است و در مقاطع باالتر امکان اخذ پذیرش 

ای دریافت پذیرش تحصیلی آمریکا باید رزومه بسیار بر .تحصیلی آمریکا بسیار بیشتر خواهد بود

قوی داشته باشید و معدل بسیار باالیی نیز داشته تا بتوانید در حال حاضر برای تحصیل در آمریکا  

ماه تا یک سال  ۶پس از تحصیل در آمریکا به شما  .که باز هم با ریسک همراه است ،اقدام نمایید

  ار پیدا کنید و بمانید در غیر این صورت باید به کشور خود بازدهند که در این کشور ک اجازه می

  .گردید

 گذاری  اقامت در آمریکا از طریق سرمایه 

اما در  .گذاری یکی از روش های اخذ اقامت در آمریکا استمهاجرت به آمریکا از طریق سرمایه

گاهی اشخاص از ما   . اردگذاری مستقیم در آمریکا برای ایرانیان وجود ندحال حاضر امکان سرمایه

به نظر ما هر بیزنسی نیاز به   ؟پرسند که بهترین بیزینس در آمریکا چیست ها می  سایت در وب

تواند بهترین باشد در صورتی که شخص  توان و هوش اقتصادی دارد و هر نوع از بیزنس می

  ،ی مثل ثبت شرکتهای مختلفگذاری در آمریکا روشسرمایه .توانایی اداره آن را داشته باشد

گذاری در آمریکا به بررسی کامل تمامی  کارآفرینی و خرید اوراق قرضه دارد که در مقاله سرمایه

این روش ها پرداخته ایم و ریسک ها و مزایای انواع سرمایه گذاری را به طور کامل بررسی  



 

 

اری در آمریکا و  گذگذاری نیاز به اطالعات دقیقی از استانداردهای سرمایه سرمایه .ایمکرده

بنابراین پیشنهاد می کنیم قبل از اقدام به   .گذاری داردسرمایهدر های اقتصادی تاثیرگذار شاخص

تجربه و   ازگذاری کامالً همه جوانب را بررسی نموده و با یک وکیل مهاجرت به آمریکا که سرمایه

 .دانش کافی برخوردار است مشورت نمایید

 ازدواج اقامت در آمریکا از طریق 

های  مهاجرت به آمریکا از طریق ازدواج از روشهای دریافت اقامت در این کشور است که سختی

  برای دریافت ویزای ازدواج آمریکا شما باید با یک شخصی که شهروند آمریکا . خاص خودش را دارد

ازدواج شما باید به صورت رسمی ثبت شده باشد و مدارکی دال بر وجود  .دیازدواج نمای است

هایی پیوسته و از این  تماس ،رابطه عاشقانه در طول مدت آشنایی مثل عکس های مشترک

زمان سیتیزن شدن در آمریکا از طریق ازدواج   مدتتوجه داشته باشید که  .دست داشته باشید

اخیراً شرایط الحاق همسر نیز برای ایرانیان کمی  .ندارد چندان فرقی ست و مانند سایر روش ها

پس از ازدواج اداره مهاجرت ازدواج شما صوری باشد و اگر  .دشوار شده است اما شدنی است

  .کندشما را از خاک این کشور برای همیشه اخراج می ،متوجه صوری بودن ازدواج شما شود

ه شما باید حداقل سه سال با همسر آمریکایی خود قوانین ازدواج در آمریکا به این صورت است ک 

 در غیر اینصورت و در صورت جدایی ،زندگی مشترک داشته باشید تا به شما گرین کارت بدهند

  .دیشما باید پس از اتمام مدت اقامت خود خاک این کشور را ترک نمای سال  3قبل از 

 اقامت در آمریکا از طریق تولد  

تولد در آمریکا سیستم خاک است میسر  یق تولد با توجه به اینکه سیستم اقامت در آمریکا از طر

فرزندی که در آمریکا از پدر و مادر غیر تبعه آمریکا متولد شود می تواند تابعیت  است، یعنی 

کشور آمریکا را اخذ نماید و شهروند کشور آمریکا محسوب می شود و از کلیه حقوق شهروندی 

کودکانی که در خاک آمریکا متولد می شوند می توانند هم تابعیت   آمریکا برخوردار می گردد.

بصورت کلی چند   ا داشته باشند و هم تابعیت هر کدام از والدینش را اخذ نماید.کشور آمریکا ر

تابعیتی در کشور آمریکا قابل قبول است و هر شخصی که تابعیت آمریکا را دارد می تواند تابعیت 

 کشورهای دیگر را نیز دارا باشد. 

 اقامت در آمریکا از طریق پناهندگی 

ر و نا هنجار است که موسسه حقوقی ملک پور به هیچ  پناهندگی یکی از روش های پر خط

پناهندگی در آمریکا در صورتی که پناهنده واقعی باشید یکی از  .عنوان آن را پیشنهاد نمی کند

برای پناهندگی شما باید به محض ورود به خاک آمریکا   .راههای دریافت اقامت در این کشور است

د و در صورت تایید شما به ننبررسی کرا تا شرایط شما اعالم پناهندگی نموده و منتظر بمانید 



 

 

دهند و در غیر این صورت شما را به کشور خودتان باز می   عنوان پناهنده به شما اقامت می

شرایط اقدام از   ،بسیاری از افرادی که اقدام به مهاجرت از طریق پناهندگی می کنند .گردانند

بنابراین به شما   .آگاهی کافی ندارند و اطالعاتاما  ،طریق سایر روشهای مهاجرت را دارند

پیشنهاد می کنیم قبل از اقدام به پناهندگی شرایط خود را به صورت رایگان توسط مشاورین  

 . قانونی بررسی نماییدروشهای   موسسه حقوقی ملک پور از طریق 

 اقامت در آمریکا از طریق التاری  

در عین حال  که تقریباً یکی از روش های آسان اما  است آمریکاالتاری یکی از روش های ورود به 

التاری به این صورت است که هر ساله کشور آمریکا در زمان مشخصی سایت ثبت   .سخت است

تواند شانس خود را برای ورود به آمریکا  کند و هر شخصی با هر شرایطی مینام را باز می

این   .تاری ثبت نام نمایید و منتظر اعالم نتیجه بمانیدبرای اقدام باید در سایت ال .امتحان نماید

در صورتی که شما یکی از برندگان التاری  .روش به  صورت قرعه کشی و کامالً شانسی است

باید مدارک خود را برای دریافت ویزا آماده و به سفارت آمریکا در تاریخ مقرر شده مراجعه   ،باشید

تدای ورود به خاک آمریکا به شما گرین کارت داده می شود و  در روش التاری در همان اب .نمایید

این روش نیز در حال حاضر برای ایرانیان  .سال نیز موفق به دریافت پاسپورت خواهید شد ۵پس از 

   .بسته شده است

 اقامت در آمریکا و بررسی انواع ویزاهای مهاجرت به آمریکا 
بسیاری امکان پذیر است که در ذیل آنها را نام برده و در مقاالت اقامت در آمریکا از طریق ویزاهای 

 :ذیل به بررسی هر کدام خواهیم پرداخت

 B2و B1 اقامت در آمریکا از طریق اخذ ویزاهای

این نوع ویزاهای ویزاهای گردشگری و توریستی هستند که به منظور شرکت در سمینار و تجارت 

ماه می باشد و برای افرادی که   3گیرد.مدت اعتبار این نوع ویزا و …نیز مورد استفاده قرار می 

 .ماهه صادر می گیرد  6برای بار اول اقدام می کنند 

 O2 و O1 اقامت در آمریکا از طریق اخذ ویزای

O1   یک نوع ویزای غیر مهاجرتی است که برای ورزشکاران و هنرمندان و صاحب جوایز بین المللی

 .به دستیاران و همراهان این افراد صادر می گرددO2.می گرددو افراد نخبه و… صادر 

 F2 و  F1 اقامت در آمریکا از طریق اخذ ویزای تحصیلی امریکا 

برای افرادی صادر می گردد که به منظور تحصیل در آمریکا به این کشور مهاجرت می  F1 ویزای

 .ال تعلق می گیردس 21به همراهان این افراد مانند همسر و فرزندان زیر  F2.نمایند

 J1 اقامت در آمریکا از طریق اخذ ویزای •



 

 

این نوع ویزا به منظور تبادل نیروی کار یا تبادل فرهنگی در خصوص تدریس و آموزش و… اعطا می  

 .گردد

 (تحصیالت غیر آکادمیک) M2 و M1 اقامت در آمریکا از طریق اخذ ویزای •

ذراندن دوره های ارتقاء سطح  به افرادی تعلق می گیرد که به منظور گ M1 ویزای 

 .تعلق می گیرد M2 کاری تعلق می گیرد و به همراهان این افراد ویزای 

 (نامزدی) K1 اقامت در آمریکا از طریق اخذ ویزای

این نوع ویزا که به ویزای نامزدی معروف است به کانی که قصد ازدواج در آمریکا با  

 .تبعه و یا مقیم امریکا دارند اعطا می گردد

 ( ویزای کار ) H1 اقامت در آمریکا از طریق اخذ ویزای

این نوع ویزا به افرادی با تخصص خاص که از یک کارفرمای امریکایی نامه دعوت به  

 .کار دارند اعطا میگردد 

 (ویزای تجاری ) E1 اقامت در آمریکا از طریق اخذ ویزای

ایی که مورد تایید  این نوع ویزا جهت تبادالت تجاری کشور آمریکا با اتباع کشوره

 .دولت آمریکا هستند اعطا می گردد

 (ویزای سرمایه گذاری) E2 اقامت در آمریکا از طریق اخذ ویزای

این نوع ویزا به اشخاصی تعلق می گیرد که تصمیم به راه اندازی یک کسب و کار با  

 .سرمایه شخصی در کشور آمریکا دارند

 (یزای تجاری و ) E1 اقامت در آمریکا از طریق اخذ ویزای

این نوع ویزا جهت تبادالت تجاری کشور آمریکا با اتباع کشورهایی که مورد تایید  

 .دولت آمریکا هستند اعطا می گردد

اخذ اقامت از طریق ابستگان  ) IR5 و CR2 و IR2 اقامت در آمریکا از طریق اخذ ویزای

 (درجه یک 

درجه یک اتباع آمریکایی و دارندگان  امکان اخذ اقامت از طریق این ویزا برای بستگان 

 .گرین کارت آمریکا وجود دارد

 (ویزا برای افراد نابغه) EB1 اقامت در آمریکا از طریق اخذ ویزای

این نوع ویزا به افرادی با توانایی خاص و چشمگیر و به اصطالع افراد نابغه و برجسته در زمینه  

 .های متفاوت تعلق می گیرد

 (ویزای کار و کارفرما) EB3و EB2 و EB1 طریق اخذ ویزای اقامت در آمریکا از •



 

 

 .این نوع ویزا به افرادی تعلق می گیرد که به دلیل تخصص خاص و مهارت دعوت به کار می گردند

 (ویزای کار و کارفرما) EB3و EB2 و EB1 اقامت در آمریکا از طریق اخذ ویزای •

 .دلیل تخصص خاص و مهارت دعوت به کار می گردنداین نوع ویزا به افرادی تعلق می گیرد که به 

 EB5 اقامت در آمریکا از طریق اخذ ویزای •

این نوع ویزا به افرادی که به قصد سرمایه گذاری و ایجاد کسب و کار و جذب سرمایه خارجی 

 .اقدام می نمایند اعطا می گردد

 

 اقامت در آمریکا و کسب تابعیت 

های   اقامت دائم یا همان گرین کارت آمریکا و تابعیت پس از آن روشبه طور کلی برای دریافت 

سال در خاک آمریکا زندگی  ۵اما در تقریبا اکثر روش ها شما باید حداقل  .مختلفی وجود دارد

زمان دریافت  مدت د.کنید تا موفق به دریافت گرین کارت و سپس تابعیت و شهروندی آمریکا شوی

توانید پاسپورت آمریکا را دریافت  یعنی شما پس از شش سال می .سال است ۶سیتیزنی آمریکا 

 .کنید

 پاسخ به سواالت متداول در زمینه اقامت آمریکا

 دریافت اقامت آمریکا از چه روشهایی امکانپذیر است؟ •

برای دریافت اقامت آمریکا از روشهای تحصیل، کار، سرمایه گذاری، تولد و ازدواج می توانید اقدام 

 .نمایید

 بهترین راه برای اخذ اقامت آمریکا کدام است؟ •

بستگی به شرایط شما دارد اما سرمایه گذاری و کار از بهترین روشهای اخذ اقامت آمریکا  

 .هستند

 آیا مهاجرت به آمریکا از طریق تخصص، سبب اخذ اقامت می شود؟ •

 .بله امکان اخذ اقامت از طریق تخصص در آمریکا وجود دارد

 اجرت به آمریکا از طریق سرمایه گذاری امکانپذیر است؟آیا مه •

 .بله امکان سرمایه گذاری برای اخذ اقامت آمریکا وجود دارد

 



 

 

 پایانی  سخن

اقامت در امریکا به صورت علمی و تخصصی برای شما بررسی شد.در انتهای مقاله باید بیان  

نماییم که اگر متقاضی اقامت در امریکا هستید از روش های بسیاری می توانید اقدام نمایید.با 

توجه به اینکه شرایط هر فرد برای اقامت در امریکا متفاوت خواهد بود افرادی که متقاضی اقامت 

در امریکا هستند می توانند با بررسی شرایط خود برای مهاجرت به آمریکا اقدام نمایند و بهترین 

 .روش را برای مهاجرت به آمریکا انتخاب کنند

اگر قصد مهاجرت به آمریکا را دارید می توانید برای دریافت اطالعات کاملتر با موسسه مشاوره   

 .ری در مورد مهاجرت به آمریکا را بدست آوریدمشاوره نمایید و اطالعات جامع ت MIE ای

 

 

 


