
 

 
 

امریکا می توانید شانس خود را برای برنده شدن در این قرعه کشی و دریافت گرین کارت امتحان کنید. از  ثبت نام التاریبا 

آنجایی که این روش از جمله ساده ترین و ارزان ترین راه های دریافت شهروندی امریکا است هر ساله افراد بسیاری در آن 

ق هستند. برای ثبت نام التاری نیازی به داشتن شرایط خاص و ثبت نام کرده و برای برنده شدن در این قرعه کشی مشتا

ویژه نیست و فقط کافی است از زمان ثبت نام التاری اطالعات کافی را بدست آورده و با اطالع از نحوه ثبت نام التاری 

 التاری آمریکا ثبت نام کنیم؟فعالیت خود را به اتمام برسانید. در ادامه این مطلب همراه ما باشید تا در مورد اینکه چگونه در 

 .اطالعات کافی را در اختیار شما قرار دهیم و همچنین در مورد ثبت نام التاری رایگان به شما مواردی را بیان کنیم

  

  

 زمان ثبت نام التاری

 .یکی از مواردی که در خصوص نحوه ثبت نام التاری امریکا وجود دارد، اطالع از زمان آن است

به وقت  02:12 مهرماه آغاز شده است. برای ثبت نام کافی است در ساعت  31از  0202التاری در سال  زمان ثبت نام

 .ایران به وبسایت ارائه دهنده خدمات ثبت نام مراجعه کرده و مراحل را به انجام برسانید

دقت کنید که   بود. خواهد 02:12ساعت  3223آبان  31به وقت ایران تا روز سه شنبه   LATERRY مهلت ثبت نام در

آمریکا حتما باید در مهلت تعیین شده ثبت نام خود را تکمیل کنید، زیرا پس از گذشت مهلت  0202برای ثبت نام در التاری 

تعیین شده مهلت ثبت نام تمدید نخواهد شد و در صورت از دست دادن این مهلت، تنها راه حل منتظر ماندن تا سال آینده 

 .خواهد بود

  

  

 حل گام به گام ثبت نام التاریمرا

 .امریکا را بررسی کنیم LATERRY در این قسمت همراه ما باشید تا مراحل گام به گام برای ثبت نام در

 LATERRY در رابطه با نحوه ثبت نام التاری باید به شما بگوییم که در ابتدا نیاز است به سایت رسمی برای ثبت نام

 .می باشد پس در ابتدا وارد این سایت شوید https://www.dvlottery.state.gov آمریکا

 .را زده و فرایند ثبت نام را آغاز نمایید Begin Entry پس از وارد شدن گزینه



 

 
 

که )در زمان مشخص شده برای ثبتنام التاری( با دکمه ای سبز رنگ مشخص  Begin Entery پس از کلیک روی گزینه

را انتخاب  Submit در این قسمت باید کد تصویری مربوطه را وارد کرده و گزینهشده است وارد صفحه زیر خواهید شد. 

 .کنید

 .قسمت تشکیل شده است و باید هر یک از قسمت های آن را پر نمایید 31در مرحله بعدی وارد صفحه ای خواهید شد که از 

 .قسمت را ندارند، تشکیل شده است از نام خانوادگی، نام کوچک و نام میانی که البته ایرانی ها این name  قسمت

  

 

  

 .قسمت بعدی مربوط به جنسیت است که دو قسمت مرد و زن را مشخص کرده است

 .در قسمت سوم باید تاریخ تولد خود را وارد کنید. این تاریخ باید به میالدی نوشته شود
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 .در قسمت چهارم می توانید شهر محل تولد خودتان را وارد کنید

 که باید کشور واجد شرایط برای التاری را انتحا نماید، دقت داشته باشید کاربران ایرانی نباید روی گزینه در قسمت ششم

no کلیک کنند. 

و اگر اگر ملیت یک کشور کمونیستی را دارید و قادر به   Stateless در قسمت هفتم فرم اگر بدون ملیت هستید گزینه

 .زیرا را بزنیددریافت پاسپورت نیستید باید این گزینه 

A national of a Communist-controlled country, and unable to obtain a passport 

from my government 

 :در صورتی که وزارت اطالعات به شما اجازه دریافت پاسپورت را نمی دهد باید گزینه زیر را فعال کنید

Unable to obtain a passport, and have received an individual waiver of 

the passport requirement by the Secretary of Homeland Security or Secretary of State 

 .باید عکس خود را آپلود کنید 8در قسمت شماره 

 .باید آدرس و نام کشور و شماره تلفن و آدرس ایمیل تا را وارد نمایید 30تا  9در فیلدهای 



 

 
 

 

 :اید میزان تحصیالت خود را مشخص کنید که طبق موارد زیر می باشدب 31در فیلد شماره  

  Primary school only معادل مدرک ابتدایی است. 
  High School, no degree  ساله است 11معادل مدرک دبیرستان بدون گرفتن مدرک تا این لحظه یا دیپلم. 
 high School degree  اهیساله یا پیش دانشگ 11معادل مدرک دیپلم. 
  Vocational school معادل مدرک فنی و حرفه ای. 
    Some university Courses اگر هنوز دانشجو هستین و مدرک   معادل مدرک دانشجوی کاردانی و یا کارشناسی

 .کاردانی یا کارشناسی را نگرفته اید این گزینه را بزنید
 university degree مدرک را گرفتین این گزینه را بزنید معادل مدرک کاردانی و یا کارشناسی اگر. 
 Some Graduate Level Courses   معادل مدرک دانشجوی کارشناسی ارشد. 
 Masters degree معادل مدرک کارشناسی ارشد یا همان فوق لیسانس. 
 some Doctorate Level Courses  معادل مدرک دانشجوی دکترا 
  Doctorate degree معادل مدرک دکترا 

 : وضعیت تاهل شما مشخص خواهد شد که خود شامل فیلدهای زیر است 32شماره  در قمت
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 مجرد:  Unmarried 
 متاهل و همسرم سیتیزن یا مدرک اقامت موقت آمریکا ندارد: 
  Married and my spouse is NO 
 T a U.S.citizen or U.S Lawful Permanent resident LPR 
 موقت آمریکا دارد متاهل و همسرم سیتیزن یا مدرک اقامت: 
   Married and my spouse is a U.S.citizen or U.S Lawful Permanent resident LPR 
 طالق گرفته: Divorced 
 فوت همسر: Widowed 
 از نظر قانونی جدا از هم هستید : legally separated 

 .باشدنیز مربوط به جزییات همسر و فرزند می شود و برای افراد متاهل می  31قسمت 

  

  

 .کلیک کنید هزینه ثبت نام التاریبرای اطالع از 

  

  

 درباره التاری آمریکا

به جذب افراد مهاجر پرداخته  LATERRY اید که چرا در کشور امریکا باید از طریقشاید این سوال برای شما پیش بی

شود؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که به صورت کلی کشور امریکا دارای مردمی با نژادهای مختلف است و از آنجایی 

اری برای برخی کشورها امتیاز که ممکن است تعادل نژادی مردم این کشور بر هم زده شود، از طریق قرعه کشی الت

 .بیشتری برای گرین کارت در نظر گرفته شده و به جذب افراد می پردازند

مشخص ویزا برای نژادهای مختلف در نظر گرفته شده است که از طریق آن برای متعادل سازی   در برنامه التاری تعدادی

 .نژادها استفاده خواهد شد

یافت ویزای تنوع نژادی آمریکا فقط به شانس نیاز خواهید داشت تا بتوانید گرین کارت پس از ثبت نام در التاری برای در

 .خود را دریافت کنید
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 نحوه ثبت نام التاری

پس از بررسی نحوه ثبت نام التاری در قسمت های باالتر در این قسمت قصد داریم به سوال شما مبنی بر اینکه چگونه در 

 .کنیم؟ پاسخ دهیمالتاری آمریکا ثبت نام 

آمریکا دو راه وجود  LATERRY در خصوص پاسخ به چگونه در التاری آمریکا ثبت نام کنیم؟ باید بگوییم برای ثبت نام

آمریکا در  0202دارد. راه اول این است که از طریق فرم سایت اصلی التاری آمریکا اقدام کنید. برای ثبت نام التاری 

 : ر توجه داشته باشیدسایت اصلی، باید به نکات زی

 .فرمی که در سایت اصلی وجود دارد، به زبان انگلیسی می باشد به همین دلیل باید به این زبان برای ثبت نام مسلط باشید

به عالوه در هنگام نوشتن آدرس خود نیز باید نگارش انگلیسی آدرس را رعایت فرمایید که با نگارش فارسی آدرس متفاوت 

 .است

آمریکا در سایت اصلی وارد کنید، هشدار خطا نشان  LATERRY عات خود را به اشتباه درون فرم ثبت نامچنانچه اطال

 .و به همین دلیل بدون اینکه خودتان بدانید شانس برنده شدن را از دست خواهید داد  داده نشده

یرایش یا تغییر اطالعات را آمریکا به هیچ عنوان امکان و LATERRY پس از ثبت نهایی اطالعات خود در سایت اصلی

 .ندارید

در سایت اصلی تکمیل نماید و اگر هم کسی این کار را انجام دهد، هر  LATERRY تواند دو فرم ثبت نامیک شخص نمی

 .دوفرمی که پر کرده است حذف خواهد شد

شما به صورت اشتباه باشد، فرم  LATERRYدر صورتی که اطالعات و فرمت عکس ثبت شده شما در فرم ثبت نام

خودکار از شرکت در قرعه کشی التاری آمریکا حذف می شود و هیچ پیام یا اخطاری در این زمینه دریافت نخواهید کرد. 

 .بنابراین بدون اینکه متوجه شوید در قرعه کشی شرکت داده نخواهید شد و شانس شما از بین می رود

کوتاه و یا ایمیل از طرف نهاد رسمی برگزار کننده التاری برای شما در هنگام اعالم نتایج التاری، هیچگونه نامه، پیام 

شود. در صورتی که برنده التاری باشید یا آنکه انتخاب نشده باشید، باید خودتان به سایت اعالم نتایج التاری ارسال نمی

 مقاله نحوه چک کردن نتایج التاری درتوانید مراجعه کرده و نتیجه را ببینید. برای آشنایی با نحوه اعالم نتایج التاری، می

 .سایت اصلی را بخوانید

سایت اصلی التاری آمریکا هیچگونه خدمات پشتیبانی ارائه نمی دهد. در صورتی که در هنگام تکمیل فرم ثبت نام التاری 

 .توانید مشکل خود را پیگیری کنیددر سایت اصلی با مشکلی مواجه شوید، نمی



 

 
 

 

 انثبت نام التاری رایگ

به صورت کلی ثبت نام التاری رایگان انجام می شود و از شما بابت ثبت نام در آن هزینه ای دریافت نخواهد شد. البته در 

صورتی که خودتان با ثبت نام آشنایی ندارید می توانید از شرکت های واسطه کمک بگیرید که در این صورت از شما 

 .هزینه ای دریافت خواهد شد

صص کافی برای تکمیل فرم ثبت نام التاری را دارید و مطمئن هستید که همه اطالعات خود را به درستی اگر تجربه و تخ

توانید از ثبت نام رایگان التاری آمریکا در سایت بر روی سایت اصلی التاری آمریکا وارد می کنید در آن صورت می

ل فرم ثبت نام التاری را ندارید و یا نیاز به خدمات اصلی استفاده نمایید؛ اما چنانچه تجربه و تخصص کافی برای تکمی

 .بیشتری در زمینه ثبت نام التاری دارید، بهتر است از شرکت های واسطه کمک بگیرید
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 شرایط ثبت نام التاری

ی صدر این قسمت همراه ما باشید تا شرایط ثبت نام التاری را بررسی کنیم. اگرچه ثبت نام در این قرعه کشی شرایط خا

 .ندارد؛اما ما برخی از مواردی را که نیاز است بدانید، بررسی خواهیم کرد

 مدرک تحصیلی الزم برای ثبت نام التاری

یکی از مدارکی که برای ثبت نام التاری امریکا مورد نیاز است، مدرک تحصیلی است. مدرک تحصیلی شما باید مطابق با 

 دلیل از بابت ثبت نام مشکلی  یران نیز دقیقاً مطابق با آن می باشد و به همینساله امریکا باشد. مدرک دیپلم در ا 30مدرک 

 .نخواهید داشت

 سابقه شغلی الزم برای ثبت نام التاری

توانید با داشتن دو سال سابقه شغلی نسبت به ثبت را ندارید، می LATERRY اگر شرایط مدرک تحصیلی الزم برای ثبتنام

 .اقدام نمایید آمریکا 0202نام در التاری 

 حداقل سن الزم برای ثبت نام التاری

سال می باشد.  38آمریکا شرط سنی ندارد، اما شرط داشتن دیپلم به معنی عدم ثبت نام از افراد زیر  LATERRY ثبتنام

 .برای سنین باال هم هیچ محدودیتی برای ثبت نام در التاری وجود ندارد

  

 .کلیک کنید نظرات برندگان التاری امریکابرای اطالع از 

  

  

 آمریکا 0202شرایط الزم برای عکس التاری 

 چگونه در التاری آمریکا ثبت نام کنیم؟ و عکس خود را آپلود کنیم که مشکلی در فرایند ثبت نام ایجاد نشود؟

 :برای تهیه عکس پرسنلی جهت ثبت نام التاری رعایت نکات زیر الزامی است

 .پیکسل مورد قبول است 3022پیکسل تا  022وعکس به شکل مربع و طول   باید زاویه مستقیم به دوربین داشته باشید

https://irantahsil.org/%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7/
https://irantahsil.org/%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7/


 

 
 

 .زمینه عکس باید سفید بوده و عکس باید رنگی باشد و عکس سیاه و سفید مورد قبول نیست

 .عکس التاری باید بدون عینک و سمعک بوده و موی شما نباید روی صورت شما را بپوشاند

ایر ادیانی که حجاب در آنها تعریف شده نیازی به معلوم بودن گوش ها نخواهد بود وعکس با حجاب هم برای مسلمانان و س

 .است ممانعتی ندارد

 .گردی صورت باید کامال واضح باشد و با چیزی پوشانده نشود

 .نیازی به چاپ عکس ندارید، عکس باید به صورت فایل دیجیتال به شما تحویل داده شود

 .عکس باید مربوط به شش ماه گذشته باشد

 .کردید نباید برای سال جدید استفاده کنیداز عکسی که سال گذشته استفاده 

  

 بدون پاسپورت امکان پذیر است؟ 0202ثبت نام التاری 

الزم بود. بنابراین  LATERRY آمریکا، داشتن اطالعات پاسپورت برای ثبتنام LATERRY در دوره های قبل ثبتنام

شتند، باید حتما پاسپورت خود را ارائه می کردند. افرادی که به عنوان متقاضی اصلی قصد ثبت نام در التاری آمریکا را دا

آمریکا بدون پاسپورت تنها در شرایط بسیار خاص امکان پذیر می شد و فقط افغان  LATERRY در سال های قبل ثبتنام

ت آمریکا بدون پاسپور LATERRY توانستند ثبتنامهایی که به کشورهای دیگر پناهنده شده بودند و پاسپورت نداشتند، می

را انجام دهند. بنابراین در التاری های سال گذشته افراد بدون پاسپورت شامل برخی دانشجوها، سربازان، مشموالن غایب 

آمریکا بدون پاسپورت  LATERRY توانستند ثبتناماز خدمت سربازی و کال افرادی که به هر دلیل پاسپورت نداشتند نمی

 .ین امر امکان پذیر می باشدرا انجام دهند. اما ظاهراً در سال جاری ا

طبق خبرهای رسمی منتشر شده، قاضی تیموتی جیمز کلی که یک قاضی فدرال در ایالت متحده آمریکاست، پس از 

برگزاری یک دعوی حقوقی، به دولت آمریکا حکم کرده است که دولت آمریکا اجازه ندارد که از متقاضیان ثبت نام التاری 

 .دریافت نماید آمریکا اطالعات پاسپورت را

  

  

 0202هزینه ثبت نام التاری 

امریکا هزینه ای از شما دریافت نشده و ثبت نام التاری رایگان خواهد بود. اما اگر بخواهید از شرکت  ثبت نام التاریبرای 

  .های واسطه ای استفاده کنید، ممکن است هزینه ای را از شما بابت ثبت نام بگیرند



 

 
 

  

  

 .کلیک کنید سایت اصلی التاری امریکابرای ورود به 

  

  

 آمریکا 0202شانس برنده شدن در التاری 

آمریکا چقدر  LATERRY ین است که شانس برنده شدن دریکی از سواالت پر تکرار متقاضیان ثبت نام التاری رایگان ا

چیست؟ در جواب این سوال ها ابتدا ابهامات متقاضیان در مورد  0202است و راه های افزایش شانس برنده شدن در التاری 

ریکا آم 0202کنیم و سپس به بیان راه های افزایش شانس برنده شدن در التاری شانس برنده شدن در التاری برطرف می

 .پردازیممی

  

 مدرک تحصیلی باال و یا موقعیت شغلی تاثیری بر شانس برنده شدن در التاری دارد؟

آمریکا شانس برابری دارند، داشتن تحصیالت دانشگاهی   LATERRY در این مورد باید بگوییم که تمام ثبتنام کنندگان در

کند. با این حال راه هایی برای افزایش التاری ایجاد نمییا موقعیت شغلی خوب هیچ امتیازی برای شانس برنده شدن در 

ها را توضیح خواهیم داد. برای اینکه بدانید چگونه در التاری آمریکا شانس برنده شدن در التاری وجود دارد که در ادامه آن

نشان دهند  درست به شما ثبت نام کنیم؟ که شانس تان بیشتر باشد، بهتر است از متخصصان کمک بگیرید تا با راهنمایی های

چگونه در التاری آمریکا ثبت نام کنیم؟ تا با شانس بیشتری احتمال برنده شدن داشته باشید. در این خصوص کارشناسان ما 

 .به شما کمک خواهند کرد

  

 راه های افزایش شانس برنده شدن در التاری آمریکا

مکن است بسیاری در مورد اینکه چطور می توانند شانس برنده از آنجایی که التاری امریکا یک برنامه قرعه کشی است م

امریکا با یک برنامه  LATERRY شدن خود را افزایش دهند، سوال بپرسند. در این مورد باید به شما بگوییم که

نده شدن بر کامپیوتری انجام می شود و به همین دلیل با چند بار ثبتنام و یا هر ترفند دیگر نمی توانید شانس خود را برای

 .افزایش دهید

https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c/


 

 
 

 LATERRY آمریکا باید رعایت کنید، ثبتنام صحیح در LATERRYاولین چیزی که برای افزایش شانس برنده شدن در

امریکا می باشد. برخی افراد به دلیل عکس نامناسب یا ورود اطالعات اشتباه در فرم التاری، در قرعه کشی التاری آمریکا 

از بین می برند. متاسفانه سایت اصلی التاری به افرادی که اطالعات خود را   جه شانس خود راشرکت داده نشده و در نتی

کنند، هیچ اخطاری نداده و ساالنه افراد زیادی به دلیل عدم آگاهی از نحوه صحیح ثبتنام التاری شانس خود را اشتباه ثبت می

 .از بین می برند

 ثبتنام دو شانسه(شانس دوبرابر متاهلین در التاری آمریکا )

یکی از راه هایی که برای افزایش شانس وجود دارد، ثبت نام دو شانسه است که مخصوص به متاهلین می باشد. در این 

روش ثبت نام زن و مرد می توانند به صورت جداگانه ثبت نام کنند. بدین صورت که یک بار آقا به عنوان متقاضی اصلی و 

راه، و یک بار خانم به عنوان متقاضی اصلی و آقا و فرزندانشان به عنوان همراه ثبت نام خانم و فرزندانش به عنوان هم

شوند. بنابراین در ثبتنام دو شانسه، یک بار شما شانس برنده شدن در التاری را دارید و یک بار هم همسرتان شانس می

 .برنده شدن در التاری را خواهد داشت

 در التاری دارندسال مجرد، سه شانس  03افراد زیر 

توانید به شیوه های زیر در التاری آمریکا سال مجرد باشید و مدرک دیپلم نیز داشته باشید، می 03چنانچه شما یک فرد زیر 

 :برابر برای برنده شدن افزایش دهید 1ثبتنام کرده و شانس خود را 

 توانید در زیر مجموعه پدر ثبت نام نماییدیک بار می. 
 ید در زیر مجموعه مادر ثبت نام نماییدتوانیک بار می. 
 توانید به عنوان متقاضی اصلی خودتان را ثبت نام کنیدیک بار هم می. 

  

 0202مزایای ثبت نام در التاری 

در صورتی که در برنامه ثبت نام التاری رایگان برای گرین کارت آمریکا برنده شوید، از مزایای زیر بهره مند خواهید 

 :شد

  کارت و اقامت دائم آمریکا )زندگی همیشگی در آمریکا(اخذ گرین 
 مهاجرت به آمریکا بدون شرایط خاص 
 )امکان تحصیل در دانشگاه های دولتی آمریکا با شهریه کم )همانند شهروندان آمریکا 
 امکان کار در آمریکا همانند شهروندان عادی امریکا 
 نک های آمریکا و دریافت کارت اعتباریامکان اخذ گواهینامه آمریکایی، باز کردن حساب در با 
  شما به عنوان یک دارنده گرین کارت آمریکا اجازه دارید که در هر شهری از آمریکا زندگی کنید و از خدمات دولتی

 .استفاده نمایید
 ی شودسال مجرد م 11تواند خانواده خود را نیز به آمریکا ببرد که شامل فقط همسر و فرزندان زیر برنده التاری می. 



 

 
 

  

 تعداد برندگان التاری در ایران

نفر می باشد. البته تعداد برنده  2123به صورت کلی در مورد تعداد برنده های التاری از ایران می توان گفت که این تعداد 

ده های سال های ها می تواند هر ساله مقدار متفاوتی باشد که ما در ادامه این تعداد نفرات را آورده ایم. با توجه به تعداد برن

 .یابد گذشته پیش بینی می شود که تعداد برنده ها در سال جاری افزایش 

  نفر 9116از ایران عدد  1112تعداد برنده های التاری سال 
  نفر 9116از ایران عدد  1112تعداد برنده های التاری سال 
  نفر 2661از ایران عدد  1112تعداد برنده های التاری سال 
 نفر 2211از ایران عدد  1119ای التاری سال تعداد برنده ه 
  نفر 2211از ایران عدد  1116تعداد برنده های التاری سال 
  نفر 2211از ایران عدد  1112تعداد برنده های التاری سال 
  نفر 2166از ایران عدد  1116تعداد برنده های التاری سال 
  نفر 2111از ایران عدد  1111تعداد برنده های التاری سال 
  نفر 9111از ایران عدد  1111تعداد برنده های التاری سال 
  نفر 2626از ایران عدد  1111تعداد برنده های التاری سال 

  

  

 .مطلب کلیک کنید pdf برای دانلود

  

  

 خالصه مطلب

این مطلب به به آن توجه کنید، توضیح دهیم. در  2024 ثبت نام التاری در این مقاله سعی شد تمام مواردی که باید در

توضیح مواردی همچون زمان ثبت نام التاری، نحوه ثبت نام التاری نیز پرداختیم و سعی کردیم به سوال شما مبنی بر اینکه 

چگونه در التاری آمریکا ثبت نام کنیم؟ پاسخ دهیم. در صورتی که پس از مطالعه این مطلب نیاز به اطالعات بیشتری در 

رایگان و یا مراحل ثبت نام داشتید، می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید. توجه داشته خصوص نحوه ثبت نام التاری 

باشید نحوه ثبت نام التاری نیاز به دانستن یک سری نکات مهم دارد که اگر آن ها را رعایت نکنید به راحتی از قرعه کشی 

 .حذف خواهید شد

  



 

 
 

 


