
 

 
 

 تحصیل ایران |{مستقیم لینک} 2023 التاری اصلی سایت

یکی از راه های مهاجرت به کشور آمریکا، برنامه التاری است که افراد از طریق ثبت نام، شرکت و قبولی در آن 

مراجعه  سایت اصلی التاری می توانند به راحتی مهاجرت کنند. تمامی این افراد برای ثبت نام باید مستقیما به

کرده و با ورود به سایت التاری، فرایند ثبت نام را انجام دهند. الزم به ذکر است تا بدانید که افراد برای ثبت نام 

در سامانه رسمی التاری نیاز به شرایط ویژه ای ندارند. هر یک از افراد پس از قبولی در التاری، می توانند به همراه 

 .سال مجرد ( به کشور آمریکا سفر کنند 21ر خانواده خود ) همسر و فرزندان زی

اگر شما هم جز این افراد هستید و می خواهید در سایت اصلی التاری ثبت نام کنید، ابتدا باید از شرایط ثبت نام 

مطلع شوید. سپس، مدارک مورد نیاز را آماده کرده و در زمان مقرر برای ورود به سایت التاری اقدام کنید. برای 

ا تمامی این موارد، می توانید در ادامه مقاله با ما همراه باشید. ما در ادامه مقاله هر آن چه که باید در آشنایی ب

 .رابطه با سامانه رسمی التاری بدانید را برای شما عزیزان بیان خواهیم کرد

  

  

  :اطالعیه

 داوطلبان جهت ثبت نام در قرعه کشی التاری می بایست به سایت اختصاصی آن به

 .مراجعه کنند  dvprogram.state.gov نشانی

  

  



 

 
 

 آشنایی با التاری آمریکا

همان طور که در بخش پیشین مقاله بیان شد، یکی از راه هایی که افراد می توانند از طریق آن به کشور آمریکا 

یکی از  (Lottery) مهاجرت کنند، شرکت در برنامه التاری است. در واقع، می توان گفت که قرعه کشی التاری

 مردم به فرآیند این ساالنه برگزاری با آمریکا دولت. است آمریکا به آسان و سریع مهاجرت پرطرفدارترین راه های

 رایگان کامال صورت به آمریکا کارت گرین آوردن دست به برای را خود شانس تا دهد می اجازه کشورها سایر

یند ثبت نام التاری، به صورت اینترنتی می باشد. افراد برای ثبت فرا که بدانید تا است ذکر به الزم. کنند امتحان

نام باید به سایت اصلی التاری مراجعه کرده و فرم نام نویسی را تکمیل نمایند. برای آشنایی کامل با سامانه رسمی 

 .التاری، در ادامه مقاله با ما همراه باشید

  

  

 معرفی سایت اصلی التاری

 در ساله هر و است التاری نام ثبت نام دارد که سایت اختصاصی dvprogram.state.gov سامانه رسمی التاری

 سایت، این شدن فعال از پس شرایط، واجد افراد. گردد می فعال نویسی نام فرآیند انجام جهت معینی زمانی بازه

ده و مدارک مورد نیاز کر وارد را خود مشخصات توانند می افراد که گیرند می قرار سایت در نامی ثبت های فرم

نام نویسی کنید، فراموش  سایت اصل التاری را ارائه دهند. اگر شما هم جز افرادی هستید که می خواهید در

نکنید که حتما تمامی اطالعات خواسته شده را به درستی وارد کنید. زیرا، اگر این اطالعات نادرست باشند، در 

 .ود را از دست می دهیدصورتی که در التاری برنده شوید، شانس خ

  

  



 

 
 

 زمان ثبت نام در سامانه رسمی التاری

همان گونه که بارها در مقاله بیان کردیم، شما متقاضیان گرامی برای ثبت نام در سایت اصلی التاری، باید در زمان 

می شود؟ در مقرر برای این کار اقدام کنید. حال ممکن است سوال کنید که چه زمانی سامانه رسمی التاری فعال 

پاسخ به این سوال باید بیان کنیم که کشور آمریکا ساالنه یک بار زمانی را برای انجام این فرایند در نظر می گیرد. 

به سایت  1401آبان  17مهر ماه تا  13اگر تصمیم دارید تا در سایت اصلی التاری ثبت نام کنید، می توانید از 

حتما در مدت زمان مقرر این کار را انجام دهید؛ زیرا، مهلت ثبت نام تمدید  مراجعه نمایید. به یاد داشته باشید که

 نمی شود. در این صورت، شما عزیزان باید تا سال آینده صبر کنید تا بتوانید در سایت

dvprogram.state.gov  ثبت نام کنید. 

  

 نحوه ثبت نام در سایت اصلی التاری چگونه است؟

اصلی التاری باید مراحلی را با دقت و به درستی انجام دهید. فراموش نکنید که تمامی شما برای ثبت نام در سایت 

اطالعات خواسته شده را بدون هیچ اشتباهی وارد کنید تا در آینده دچار مشکل نشوید. همچنین، به یاد داشته 

ی کامال رایگان است. مراحلی که باشید که نباید هیچ هزینه ای را برای این کار واریز کنید؛ زیرا، ثبت نام در التار

   :شما باید برای ثبت نام و ورود به سایت التاری انجام دهید، به شرح زیر می باشند

  

 راهنمای تصویری ورود به سایت التاری

را جست  dvprogram.state.gov در مرحله اول شما عزیزان باید در یکی از مرورگرهای خود نشانی الکترونیکی

 .کلیک کرده و وارد سایت اصلی التاری شوید Begin Entry از آن باید بر روی گزینه و جو کنید. پس



 

 
 

در این مرحله شما پس از وارد کردن کدهای امنیتی وارد صفحه ای می شوید که باید در آن فرم های نام نویسی 

جنسیت، سال و ماه و روز را تکمیل کنید. در واقع، شما باید اطالعات خواسته شده اعم از: نام و نام خانوادگی، 

 .تولد، کشور و شهر محل تولد، کشور تابعیت و ... را به درستی وارد کنید

در مرحله سوم، شما عزیزان پس از پر کردن اطالعات ذکر شده، باید مشخصات دیگری همچون: کد پستی، آدرس 

زی را برای خود انتخاب کنید که محل سکونت، شاره موبایل، آدرس ایمیل را به درستی وارد کنید. سپس، باید رم

 .هم شامل حروف انگلیسی و هم شامل اعداد باشد و مجدد آن رمز را در کادر بعدی تکرار کنید

در این مرحله، شما باید عکس خود را به درستی در سایت اصلی التاری بارگذاری کنید. الزم به ذکر است تا بدانید 

که عکس شما باید دارای ویژگی هایی باشد. برخی از ویژگی هایی آن شامل: سفید بودن زمینه عکس، نداشتن 

وه بر این ویژگی ها به یاد داشته باشید که حتما عینک، سمعک، کاله و ...، جدید بودن عکس و ... می باشند. عال

 .پیکسل بارگذاری کنید 1200در  600عکس خود را به صورت فایل دیجیتال در اندازه های 

شما داوطلبان عزیز اگر متاهل هستید، در این مرحله باید مشخصات همسر خود را نیز وارد کرده و در نهایت 

به یاد داشته باشید که تمامی نکاتی که در رابطه با عکس شما بیان کردیم  عکس همسر خود را نیز بارگذاری کنید.

 .را باید برای عکس همسر خود نیز رعایت کنید

سال و مجرد است، می توانید مشخصات آن  21در مرحله ششم، شما داوطلبان گرامی اگر فرزندی دارید که زیر 

نید که حتی اگر این فرزندان از همسر قبلی شما هستند و با را نیز به درستی وارد کنید. الزم به ذکر است تا بدا

ها در فرم ثبت نام وارد کنید. در نهایت، پس از تکمیل فرم های  کنند، باز هم باید اطالعات آن شما زندگی نمی

تاری ال رسمی سامانه در نیز را خودتان فرزندان یا و فرزند عکس شده، بیان های ویژگی اساس بر باید نام نویسی،

 .آپلود کنید

  



 

 
 

 شرایط ثبت نام در سامانه رسمی التاری

شما داوطلبان عزیز برای ثبت نام در سایت اصلی التاری، باید شرایطی را دارا باشید که این شرایط، زیاد سخت و 

د زیر می دشوار نیستند. برخی از مهم ترین شرایط که برای انجام این فرایند باید آن ها را دارا باشید، شامل موار

 :باشند

  سال گذشته  5محل تولد شما باید در کشورهای مجاز برای ثبت نام التاری باشد.اتباع کشورهایی که در

 .نیستند التاری در شرکت به مجاز داشتند مهاجرت به آمریکا 50000بیش از 

 حداقل مدرک تحصیلی برای ثبت نام در التاری آمریکا، مدرک دیپلم دوازده ساله است.  

 ساله دارند یا مدرک دیپلم فنی و حرفه ای و هنرستان دارند،  12رادی که تحصیالت کمتر از دیپلم اف

سال سابقه کار در التاری آمریکا ثبت نام کنند. متقاضیان ثبت نام در التاری  2توانند به شرط داشتن می

 .شندبه این منظور باید حداقل دو سال در شغل های تعیین شده سابقه کار داشته با

  ثبت نام التاری آمریکا شرط سنی ندارد، اما شرط داشتن دیپلم در عمل اجازه ثبت نام به سنین پایین را

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

  

 مدارک ثبت نام در سایت رسمی التاری

م، شما عزیزان باید عالوه بر داشتن شرایط بیان شده، باید همان گونه که در بخش های مختلف مقاله بیان کردی

مدارکی را نیز دارا باشید. شما باید تمامی این مدارک و اطالعات را به درستی در سایت اپلود کنید که برخی از 

 :مهم ترین این مدارک، شامل موارد زیر می باشند

 تمامی مدارک هویتی اعم از شناسنامه و کارت ملی 

  ای که تاریخ انقضا آن نگذشته باشدگذرنامه. 

 ( .یک عکس پرسنلی ) تمامی ویژگی های عکس را در مقاله بیان کردیم 

 ( مدرک تحصیلی ) حداقل دیپلم 



 

 
 

  

  

 مزایای قبولی در التاری چیست؟

هم اکنون که به طور کامل با سایت اصلی التاری و نحوه ثبت نام در آن آشنا شدید، ممکن است سوال کنید که 

بول شدن در التاری دارای چه مزیت هایی می باشد؟ در پاسخ به این سوال باید خدمت شما عزیزان بیان کنیم ق

که قبول شدن در التاری برای افراد دارای مزایای بسیاری است که برخی از مهم ترین آن ها به شرح زیر می 

 :باشند

 شما شهروند قانونی آمریکا می شوید. 

 ه کل دنیا سفر کنیدمی توانید بدون ویزا ب. 

 در آمریکا کار پیدا می کنید. 

 در آمریکا زندگی می کنید. 

 گرین کارت آمریکا را دریافت می کنید. 

  سال پاسپورت آمریکا را دریافت می کنید 5بعد از. 

 می توانید رایگان در دانشگاه های آمریکا تحصیل کنید. 

  سال می توانید حتی در ارتش آمریکا استخدام شوید 5پس از. 

 در مجموع شما یک آمریکایی هستید. 

  

 جدیدترین اخبار التاری

 کی میاد؟ ۲۰۲۳جواب التاری 



 

 
 

سال قبل مشخص  تکلیف برندگان التاری در ماه می سال حدودا اواسط اردیبهشت برگزار و اعالم نتایج التاری

 .شودمی

 1401نام التاری زمان دقیق ثبت 

( شروع می شود و تا اوایل 1401مانند سال های گذشته از اوایل ماه اکتبر )مهر ماه  1401نام التاری زمان ثبت  

 .روز ادامه می یابد و این مدت زمان غیر قابل تمدید خواهد بود 33ماه نوامبر به مدت 

 نحوه اطالع از برنده شدن در التاری

 مورد زیر را داشته باشید: شماره تأیید 4گرین کارت آمریکا کافی است این  ارینتایج الت برای مشاهده 

(CONFIRMATION NUMBER) نام التین مطابق پاسپورت (FIRST NAME)  نام خانوادگی التین مطابق

 (YEAR OF BIRTH) سال تولد به میالدی (FAMILY NAME) پاسپورت

  

 :اطالعیه

  .شود می اعالم ماه اردیبهشت در ماه  6موال پس از پس مع التاری، کشی قرعه نتایج اعالم

  

  

  

 خالصه مطلب

آشنا کنیم. به یاد  سایت اصلی التاری ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را به طور کامل و مفصل با 

همچنین، فراموش  داشته باشید که برای ثبت نام باید تمامی شرایط و مدارک بیان شده در مقاله را دارا باشید.



 

 
 

نکنید که حتما در زمان مقرر برای ثبت نام اقدام کنید؛ در غیر این صورت، باید یک سال صبر کنید. اگر در زمان 

ثبت نام با مشکلی رو به رو شدید و یا سوالی در این زمینه داشتید، می توانید از همکاران ما در ایران تحصیل 

از شبانه روز آماده کمک به شما عزیزان می باشند. برای برقراری ارتباط با یاری بگیرید. همکاران ما در هر ساعت 

 .همکاران ما می توانید با ما تماس گرفته و یا برای ما کامنت بگذارید

  

  

  

 .کنید کلیک برای دانلود پی دی اف مقاله

  

  

 


