
   لیست مدارک مورد نیاز برای ویزای آمریکا
  

 DS-160 سفارت شده پر فرم .١

 سفارت وقت ی برگھ .٢

ی برای( دعوتنامھ .٣ ی و اقوام کھ متقاضیا ا در دوستا  )دارند آمر

س در شرکت,تجاری  ای فعالیت انجام متقاضیان برای( دعوتنامھ .۴ اه,کنفرا ش  )ورز مسابقات و نما

ی برای( تل رزرو  .۵ ح و گردش جهت کھ متقاضیا  )کنند می اقدام تفر

 م ارت و شناسنامھ اصل و ترجمھ .۶

 معافیت یا خدمت پایان ارت اصل و ترجمھ .٧

 ازدواج سند اصل و ترجمھ .٨

ی اسناد اصل و ترجمھ .٩ ی سند( مل  )نامھ اجاره , مل

ی حکم, ار بھ اشتغال گوا( شغ مدارک اصل و ترجمھ .١٠ شست  )کسب جواز , باز

ش برای تحصیل بھ اشتغال صلا و ترجمھ .١١ ان و آموزان دا و  دا

ت .١٢ ی حساب پر ان بھ بان ن ز  الت

 )باشد داشتھ اعتبار ماه 6 سفارت بھ ارائھ زمان از( پاسپورت .١٣

 خار ای سفر دارای شده منق ای پاسپورت .١۴

 )باشد شده گرفتھ گذشتھ ماه 6 در( سفید زمینھ شت 5*5 عکس قطعھ دو .١۵

  

   درمان پزشکی –مدارک اضافی مورد نیاز 
  

ی درمان برای اگر ی,میکنید سفر پزش ر مدارک ارائھ آماد   باشید داشتھ را ز

  

 ی معاینھ یت کھ مح پزشک توسط پزش دمی توضیح را متحده ایاالت در نیاز مورد درمان علت و بیماری  ما   .د

 ی مرکز یا پزشک یک از اینامھ ی متحده ایاالت در درما  لشام شده داده یص بیماری  درمان بھ تمایل از حا

وط اطالعات ش بھ مر نھ و زمان بیپ ان الزحمھحق جملھ از ( درمان ایز نھ ، پزش ی  ایز  و شدن س

نھ تمام ی ایز وطھ پزش   )مر

 ی نھ کند اثبات کھ مدر نھ ,نقل و حمل ایز ی ایز نھ و پزش ی ایز  پرداخت متحده ایاالت در بیمار زند

د ی، حسابصورت تواندمی مدرک این .شد خوا  شده تأیید ک یا انداز س / درآمد ایاظهارنامھ سایر بان

وط درآمد بر مالیات اظهارنامھ ی یا فرد یا بیمار مر نھ کھ باشد سازما   .کندمی پرداخت را درمان ایز

  



  

  

  

  


