.
مدارک مورد نیاز جهت وقت سفارت آمریکا
 برگه کانفرم وقت مصاحبه برگه وقت برای ایمیل شما ارسال گردیده و می بایست از قسمت انگلیسی
زبان آن پرینت دریافت نمایید.
 برگه کانفرم فرم DS -160
 یک قطعه عکس  5 *5با مشخصات ذکر شده:
 عکس رنگی با پشت زمینه سفید



چهره می بایست بطور مستقیم رو به دوربین باشد.

اصل شناسنامه و کارت ملی

 اصل کارت پایان خدمت
 تهیه پرینت حساب بانکی به زبان انگلیسی از ایران
 همراه داشتن پاسپورت قبلی خود چنانچه دارای ویزاهای شینگن و یا غیره می باشد.
 داشتن دعوت نامه برای ویزاهای توریستی و دیداری نیاز نمی باشد .
 داشتن دعوتنامه برای دوره های آموزشی  -سمینار -کنفرانس -نمایشگاه الزامی میباشد .
 متقاضیانی که قصد سفر برای تحصیل ( )F1و یا ویزای تبادلی ( )J1را دارند داشتن اصل پذیرش از
دانشگاه ( I-20و  )DS-2019و پرداخت  Sevis Feeالزامی می باشد.


متقاضیان می توانند برای پرداخت  )I-901( Sevis Feeدرخواست خود رابه آژانس ارائه نمایند.



مدارک ذکر شده نیازی به ترجمه و یا داشتن مهر وزارت امور خارجه نمی باشد.

 ساعت شروع کار و باز شدن درب کنسولگری از یکشنبه تاپنج شنبه ساعت  6:54صبح میباشد.
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هزینه های مربوطه به تعیین وقت آمریکا5
 تعیین وقت مصاحبه ،تکمیل نمودن فرم همراه با پرداخت هزینه ویزا )(Visa Fees

عادی

 تعیین وقت مصاحبه ،تکمیل نمودن فرم همراه با پرداخت هزینه ویزا )(Visa Fees

فوری تماس تلفنی

تماس تلفنی

موارد ویژه5
 متقاضیانی که دارای نامه پزشکی برای درمان در آمریکا می باشند هنگام درخواست ،کپی آن را ارائه نمایند تا
وقت اضطراری برایشان فراهم گردد
 متقاضیانی که برای  Fو یا  Jاقدام مینمایند لطفا کپی از صفحه اول  I-20و یا  DS-2019خود را هنگام
درخواست ارائه نمایند تا وقت مصاحبه زودتر برایشان درخواست گردد.
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