
 

 
 

التاری یک شانس بزرگ و ارزان برای افرادی است که قصد دارند اقامت دائم و قانونی کشور آمریکا را دریافت کنند. این 

نکته را در نظر داشته باشید هر شخص که دارای گرین کارت آمریکا باشد می تواند به صورت آزادانه در ایاالت متحده 

شرایط کار، تحصیل و مسافرت را فراهم می کنند.   برای این دسته از افراد آمریکا زندگی کند. از سوی دیگر دولت آمریکا

دریافت گرین کارت آمریکا از روش های مختلفی امکان پذیر است که شرکت در التاری ارزانترین راه به دست آوردن این 

ن اختصاص داده شده است. در درصد از سهمیه التاری در جهان به ایرا ۶کارت معتبر می باشد. الزم به ذکر است بدانید 

نتیجه می توان به این استنباط رسید که در هر سال سه هزار نفر موفق می شوند در التاری برنده شوند و به کشور آمریکا 

پاسخ  سواالت مصاحبه التاری امریکا مهاجرت کنند. الزم به ذکر است بدانید قبل از مهاجرت به آمریکا باید بتوانید به نمونه

 .دهید

ا را با چالش مطمئنا اطالعات کاملی نسبت سواالت مصاحبه التاری امریکا در اختیار ندارید و این مسئله می تواند شم

دن در مصاحبه مواجه کند به همین دلیل تصمیم گرفتیم در این مقاله نمونه سواالت مصاحبه التاری امریکا و دلیل رد ش

بتوانید با دید باز  همترین نکات مصاحبه التاری را هم ذکر خواهیم کرد تا شماالتاری را مورد بررسی قرار دهیم. در ثانی م

ال اگر قصد دارید حو آگاهی کامل برای دریافت گرین کارت آمریکا اقدام کنید و اقامت دائم این کشور را به دست بیاورید. 

ی در چه ید و متوجه شوید چه کساناز تمام جزئیات مربوط به مصاحبه التاری و دریافت گرین کارت آمریکا مطلع شو

سایت ایران تحصیل التاری قبول و کسانی در مصاحبه التاری رد می شوند پیشنهاد می کنیم تا پایان این مقاله با ما در وب

 .همراه باشید

  

  اطالعیه

 .مراجعه کنیدate.govdvprogram.st  برای ثبت نام التاری باید به سایت

  

 نمونه سواالت مصاحبه التاری امریکا

شویم تا شما  در این بخش از محتوا بررسی نمونه سواالت مصاحبه التاری امریکا تصمیم داریم چند نکته مهم را متذکر 

ن مقاله شما از تمامی ای بتوانید با دید باز به سواالت پاسخ دهید. در گام اول باید آرامش خود را حفظ کنید زیرا با مطالعه

ما بی مورد نمونه سواالت مصاحبه التاری امریکا مطلع خواهید شد. با توجه به این مسئله وجود هر گونه استرس در ش

ه ساده ترین باست. از سوی دیگر سواالتی در مصاحبه از شما پرسیده می شود اصال سواالت سختی نیست و شما می توانید 

ین سواالت ات پاسخ دهید. در بخش زیر چند نمونه از سواالت را مطرح خواهیم کرد تا شما با شکل ممکن به این سواال

 .بیشتر آشنا شوید

 کجا تحصیل کرده اید؟

اولین سوالی که ممکن است از شما پرسیده شود محل تحصیل شما می باشد. این نکته را در نظر داشته باشید دانشگاهی در 

شغلی شما تاثیر زیادی دارد. برای مثال اگر در یکی از دانشگاه معتبر مانند دانشگاه تهران،  آن تحصیل کرده اید در آینده
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دانشگاه مازندران، دانشگاه گیالن و غیره که جزو دانشگاه های معتبر هستند فارق التحصیل شده باشید مطمئنا بعد از ورود 

ته باشید چون در آمریکا ارزش زیادی برای تخصص به خاک آمریکا می توانید طی مدت زمان کوتاه رشد چشمگیری داش

 .قائل هستند

 

 به طور عادی چه کاری انجام می دهید؟

جام می دهید. ه از شما پرسیده می شود مربوط به کارهای عادی است که انیکی دیگر از سواالت مصاحبه التاری امریکا ک

 .سعی کنید به چنین سواالتی بسیار کوتاه پاسخ دهید و از جمالت اضافه استفاده نکنید

 کجا در ایاالت متحده زندگی خواهید کرد؟

نده شدن در التاری به عهده خود شما می همانطور که می دانید انتخاب شهر محل زندگی در ایاالت متحده آمریکا بعد از بر

باشد و یکی از نمونه سواالت مصاحبه التاری امریکا مربوط به شهر مورد عالقه شما برای زندگی در ایاالت متحده است. 

البته باید به این نکته اشاره کنیم انتخاب شهر در ایاالت متحده آمریکا بسیار سخت است به همین دلیل این سوال یکی از 

سواالتی است که هر ایرانی را با چالش مواجه می کند. این نکته را در نظر داشته باشید زندگی در شهر های بزرگ آمریکا 

رفاه اجتماعی،  میتواند شما را با مشکالت مالی مواجه کند در نتیجه باید قبل از انتخاب شهر، اطالعات مفیدی در مورد



 

 
 

شت و درمان، سیستم حمل و نقل، اقتصاد شکوفا، امنیت، درآمد زایی، نرخ کیفیت زندگی، سیستم آموزشی، سیستم بهدا

 .بیکاری و امنیت شغلی و کسب درآمد آن شهر به دست بیاورید

انزاس سیتی توجه داشته باید در پاسخ به این سوال پیشنهاد می کنیم بین شهر هایی همچون )پیتسبورگ پنسیلوانیا، ک

نسیلوانیا، چارلستون کارولینای جنوبی، هریسبورگ پ تفورد گنتینگ، ناکسویل تنسی،میسوری، لنکستر پنسیلوانیا، هار

ش بیاید چرا این را انتخاب کنید. شاید برای شما سوال پی (منچستر نیوهوم سفیر، جکسون ویل فلوریدا، النسینگ، میشیگان

د زیرا در قسمت زیر به جدول زیر مراجعه کنی شهر ها را باید انتخاب نمایید. برای دریافت پاسخ این سوال پیشنهاد می کنیم

کر شده اطالعات مربوط به این شهر در مورد میزان جمعیت، متوسط حقوق ساالنه، کیفیت زندگی و حتی شاخص ارزش ذ

 .کنید است. در نتیجه شما میتوانید با انتخاب یکی از این شهر ها زندگی خوب و لذت بخشی را در امریکا تجربه

 شهر برای برندگان التاریلیست بهترین 

 شاخص ارزش  کیفیت زندگی  متوسط حقوق ساالنه  جمعیت  نام شهر

  300,286جمعیت : پیتسبورگ، پنسیلوانیا
متوسط حقوق ساالنه: 

 دالر  48,580
 8.2ارزش :   6.3کیفیت زندگی : 

 495,327جمعیت:  کنزاس سیتی، میسوری
متوسط حقوق ساالنه: 

 دالر 49,460
 7.7ارزش:  6.2کیفیت زندگی: 

 59,262جمعیت:  لنکستر، پنسیلوانیا 
میانگین حقوق ساالنه: 

 دالر 43.760
 6.7ارزش:  7.7کیفیت زندگی: 

 122,105جمعیت : هارتفورد، کنتینگ
متوسط حقوق 

 دالر 60,040ساالنه:
 6.4شاخص ارزش:  6.2کیفیت زندگی: 

 187,603جمعیت:  ناکسویل، تنسی
ق ساالنه: متوسط حقو

 دالر 43,840
 7.4شاخص ارزش:  6.2کیفیت زندگی: 

چارلستون، کارولینای 

 جنوبی
 137,566جمعیت: 

میانگین حقوق ساالنه: 

 دالر 44,970
 6.2شاخص ارزش:  6.5کیفیت زندگی: 

 49,271جمعیت:  هریسبورگ، پنسیلوانیا
متوسط حقوق ساالنه: 

 دالر 48,270
 7.4شاخص ارزش:  6.9کیفیت زندگی: 

 112,673جمعیت:  منچستر، نیوهموسفیر
میانگین حقوق ساالنه: 

 دالر 52,640
 4شاخص ارزش:  7.1کیفیت زندگی: 

 911,507جمعیت: جکسنویل، فلوریدا
متوسط حقوق سالیانه: 

 دالر 45,760
 6.3شاخص ارزش:  6.6کیفیت زندگی: 



 

 
 

 118,210جمعیت:  النسینگ، میشیگان
میانگین حقوق ساالنه: 

 دالر 47,990
 7.4شاخص ارزش: 7.1کیفیت زندگی:

 داری؟ آیا شما حیوان خانگی دارید؟اید؟ بچهکرده آیا ازدواج

را هم اعالم کنید.  در این بخش باید ذکر کنید که ازدواج کرده اید یا خیر و در صورت جدا شدن از همسرتان باید این گزینه

تن حیوان خانگی باید دانتان را هم باید اعالم کنید. این نکته را هم در نظر داشته باشید در صورت داشتعداد فرزند یا فرزن

خاصی را با خودتان به این مسئله را هم اعالم نمایید زیرا این سوال برای این است تا متوجه شوند که احتمال دارد شما چه اش

 .آمریکا خواهید برد

  

 .بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید زمان اعالم نتایج التاری جهت اطالع از

  

 با کی در آمریکا زندگی خواهی کرد؟

ا زندگی یکی از سواالتی که در مصاحبه التاری با آن مواجه می شوید این است که با چه شخص یا اشخاصی در امریک

 .خواهید کرد. شما در پاسخ به این سوال باید نام همسر و فرزندان خود را اعالم کنید

 رابطه شما با افرادی که با آنها زندگی خواهید کرد چیست؟

یستید. در نتیجه تمام زندگی ها اختالف نظر وجود دارد و مطمئنا شما هم از این قاعده مستثنی ن همانطور که میدانید در

له را به گونه ای بیان پیشنهاد می کنیم به صورت صادقانه پاسخ دهید. البته اگر تنش شما با خانواده زیاد است نباید این مسئ

  .کنید که برای شما مشکل ایجاد کند

 ینکات مصاحبه التار

ر مصاحبه در این قسمت تصمیم داریم به برخی از نکات مصاحبه التاری اشاره کنیم که دانستن آن ها قبل از شرکت د

آن ها مطلع باشید.  اهمیت بسیار زیادی دارد. این نکته را در نظر داشته باشید برخی اصطالحات وجود دارد که باید نسبت به

 .اری به طور کامل آشنا خواهید شددر ادامه با اصطالحات و نکات مصاحبه الت

https://irantahsil.org/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c/


 

 
 

 

 کارنتی چیست؟

رین اصلی ت اولین اصطالحی که برنده شدگان التاری با آن مواجه می شوند عبارت کارنتی است. آشنایی با کارنتی جزو

التاری برنده  نکات مصاحبه التاری به شمار می رود. توجه داشته باشید که کارنتی یک فراخوان برای افرادی است که در

کی از سفارتخانه یشدند. در واقع در این فراخوان به افرادی که در التاری برنده شدند اعالم می شود که برای مصاحبه به 

ما اعالم می شود؟ برای شما سوال پیش بیاید که این فراوان از طریق چه سیستمی به ش های مجاز آمریکا مراجعه کنند. شاید

اه انجام می شود. مدر پاسخ به این سوال بهتر از ذکر کنیم فراخوان کارنتی از طریق سیستم ویزا بولتن آمریکا در هر ماه 

رای مصاحبه د شد که در چه زمان و چگونه بشایان ذکر است بدانید شما از طریق این سیستم اطالع رسانی متوجه خواهی

ده می شود اما این زنفر فراخوان  ۸۰۰آماده شوید. این نکته مهم را هم در نظر داشته باشید که در ماه های اول تنها برای 

ماه  نفر در 2000مسئله بعد از دو الی سه ماه تغییر می کند و تعداد افرادی که برای مصاحبه دعوت می شوند به بیش از 

 .می رسد

  

 .بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید هزینه ثبت نام التاری جهت اطالع از

https://irantahsil.org/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c/


 

 
 

  

 مدیکال چیست؟

ت به آن ر از اصطالحاتی است که جزو مهمترین نکات مصاحبه التاری محسوب می شود و شما باید نسبمدیکال یکی دیگ

ی از مراکز پزشکی مورد آگاه باشید. این نکته را در نظر داشته باشید تمام افرادی که در التاری برنده شده اند باید توسط یک

احبه است و گیرند. زمان انجام مدیکال چند روز قبل از مصاعتماد سفارت آمریکا مورد انجام آزمایشات پزشکی قرار ب

 .تمامی آزمایشات پزشکی باید در کشور محله مصاحبه صورت بپذیرد

 دالیل رد شدن در مصاحبه التاری

تاری چیست الشاید برای شما سوال پیش بیاید که چه کسانی در مصاحبه التاری رد می شوند و دالیل رد شدن در مصاحبه 

ا قصد داریم در مبه این سوال بهتر است بگوییم که دالیل مختلفی برای رد شدن در مصاحبه التاری وجود دارد که در پاسخ 

-DS یل اشتباه فرماین بخش از مقاله چند نمونه از این دالیت اشاره کنیم. در ادامه بهتر از ذکر کنیم مواردی همچون تکم

ر پرونده، آماده نبودن برای ر انجام مرحله مدیکال، وجود سوءسابقه دبندی نامناسب د، وضعیت خدمت سربازی، زمان260

الیل رد شدن مصاحبه، دروغ گویی و پنهان کاری در مصاحبه، عدم تمکن مالی برندگان التاری و بسیاری از موارد جزو د

شتباهات مطمئنا جام این ادر مصاحبه التاری می باشد. این نکته را در نظر داشته باشید در صورت نداشتن این شرایط و ان

حبه التاری رد نمی توانید برای زندگی وارد خاک امریکا شوید. در نهایت امیدواریم متوجه شده باشید چه کسانی در مصا

 .می شوند



 

 
 

 

 اخبار پیرامون التاری امریکا

 برنده التاری نیاز به تهیه ویور قبل از مصاحبه ندارند

عالم دفتر امور کنسولی ابسیاری از بنده شدگان التاری بر این باور هستند که باید برای دریافت ویور اقدام کنند اما بر اساس 

 .سفارتخانه های امریکا یچ کدام از افرادی که در التاری بنده شده اند نیاز به دریافت ویور ندارند

 سایت رسمی برای ثبت نام التاری اعالم شد

 .مراجعه نمایندdvprogram.state.gov  که قصد دارند برای ثبت نام التاری اقدام کنند باید به وب سایتافرادی 

 خالصه مطلب

به مطمئنا تا قبل از مطالعه این مقاله نمی دانستید چه کسانی در مصاحبه التاری رد می شوند و دالیل رد شدن در مصاح

آشنا شده اید مطمئناً می دانید که در مصاحبه  سواالت مصاحبه التاری امریکا التاری چیست؟ اما در حال حاضر که با نمونه

کجا در ایاالت متحده زندگی   التاری سواالتی همچون )کجا تحصیل کرده اید، به طور عادی چه کاری انجام می دهید،

https://dvprogram.state.gov/
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داری؟ آیا شما حیوان خانگی دارید، با کی در آمریکا زندگی خواهید کرد و رابطه شما اید؟ بچهکرده خواهید کرد، آیا ازدواج

با افرادی که با آنها زندگی خواهید کرد چیست( از شما پرسیده می شود. از سوی دیگر اصطالحاتی وجود دارد که شما باید 

تاری امریکا از آنها مطلع شوید. برای مثال قبل از مراجعه به سفارتخانه آمریکا برای پاسخ دادن به سواالت مصاحبه ال

 .سواالتی همچون کارنتی چیست، مدیکال چیست و غیره که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند

بندی ربازی، زمانس، وضعیت خدمت DS-260 تکمیل اشتباه فرم) در ادامه هم بهتر است ذکر کنیم مواردی همچون

نهان کاری در وجود سوء سابقه در پرونده، آماده نبودن برای مصاحبه، دروغگویی و پ نامناسب در انجام مرحله مدیکال،

جه حتماً باید به مصاحبه، عدم تمکن مالی برندگان التاری( اصلی ترین دالیل رد شدن در مصاحبه التاری می باشند، در نتی

احبه التاری رد می اط برسید که چه کسانی در مصآن ها توجه کنید. در نهایت امیدواریم با مطالعه این مقاله به این استنب

 .ا دریافت کنیدشوند و چگونه باید به نمونه سواالت مصاحبه التاری امریکا پاسخ دهید تا بتوانید گرین کارت آمریکا ر

   

 


