NEW! Appointment System for Non-immigrant Visas for Residents of Iran:
Iranians seeking a non-immigrant visa require an appointment. Our interviewing capacity for Iranian
applicants is limited, so appointments are not always readily available. Individuals are able to make
their own appointments and the use of a travel agent is not necessary.
New appointment dates for Iranian applicants are generally made available every other Wednesday.
Please visit the website for the U.S. Consulate General in Dubai (http://dubai.usconsulate.gov/) for
the most recent information. Appointments fill very quickly, so please plan accordingly. You need to
schedule your visa interview through the Visa Information Service (VIS) center. VIS is open 9:30am –
7:00pm (Dubai time), Monday through Friday, except for holidays, as appointments are available.
To schedule an appointment for residents of Iran, please follow the steps below:
1. Call the VIS at the U.S. phone number +1-703-439-2322. Farsi and English speaking service
agents are available to schedule the appointment. You will need an international credit card.
2. Provide your international credit card number and pay a USD$20 appointment fee to the VIS
agent. You may schedule appointments for up to five (5) immediate family members at one time
with one appointment fee.
3. Changing the date of your interview is possible, but you will not be able to change the name or
passport number of the appointment.
Iranian non-immigrant visa interviews in the UAE are conducted at the U.S. Consulate General in
Dubai only. The U.S. Embassy in Abu Dhabi processes Iranian immigrant visas.
The following link provides full details on how to apply:
http://dubai.usconsulate.gov/applying_for_a_visa.html.
Appointments will be made available on the following days:
Wednesday, August 22
Wednesday, September 5
Wednesday, September 19
Appointments for Iranian Student and Exchange Visitor Visa Applicants:
Iranian academic students attending a university, college, or other academic institution who were not
able to make an appointment through the VIS system in time to allow them to meet their start date
may send an e-mail with a scanned copy of their I-20 or DS-2019 forms to
DubaiVisaStudent@state.gov. Please do not send repetitive e-mails. We will consider your request
and communicate with you directly. Further, if you have falsely obtained a student or exchange
visitor appointment for travel purposes other than studying in the U.S., your application will not be
accepted when you appear for your interview.
Appointments for Emergencies and Urgent Medical Treatment:

Iranian applicants wishing to travel to the U.S. for emergency reasons or for urgent medical treatment
should send an email to DubaiVisaMedical@state.gov. You will have to submit documentation showing
the urgency of your situation with your email request.

طریقه گرفتن وقت مصاحبه برای ویزای غیر مهاجرتی:
تمام ایرانیانی که مایل به درخواست ویزای غیر مهاجرتی می باشند نیازمند داشتن وقت مصاحبه هستند.
گنجایش و ظرفیت وقت مصاحبه برای متقاضیان ایرانی بسیار محدود است بنابراین وقتهای ا مصاحبه همیشه و و در هر زمانی
موجود نمی باشد .هر فرد میتواند وقت مصاحبه خود را بدون استفاده از آژانسهای مسافرتی بدست آورد.
وقتهای جدید برای متقاضیان ایرانی هر یک چهارشنبه در میان موجود می باشند.لطفآ جهت دریافت آخرین اطالعات به وب سایت
کنسولگری ایاالت متحده در دبی مراجعه نمایید/http://dubai.usconsulate.gov :
وقتها برای هر ماه به سرعت گرفته میشوند بنابراین برنامه خود را به طور صحیح مطابقت دهید.
شما باید وقت مصاحبه خود را از طریق خدمات اطالعاتی ویزا بگیرید .این خدمات از ساعت  ۹:٠٣صبح تا  ۷:٣٣عصر به وقت
دبی  ،روزهای دوشنبه تا جمعه به استثنای روزهای تعطیل موجودند.

یک مقیم ساکن ایران برای گرفتن وقت مصاحبه باید مراحل زیر را طی نماید:
 .1با شماره تلفن  +١-۷٣٠-۴٠۹-۲٠۲۲تماس بگیرد .مسوولین فارسی زبان و انگلیسی زبان آماده کمک و پاسخگویی برای وقت
مصاحبه می باشند .شما به کارت اعتباری بین المللی احتیاج خواهید داشت.
 .2شماره کارت اعتباری بین المللی خود را بدهید و مبلغ  ۲٣دالر به عنوان هزینه اخذ وقت مصاحبه ویزا به مسوول خدمات
اطالعاتی ویزا بپردازید .شما می توانید با پرداخت یک هزینه وقت مصاحبه و در یک زمان برای اعضای یک خانواده تا سقف  ۵نفر
وقت بگیرید.
 .3تغییر روز مصاحبه امکان پذیر است اما تغییر اسم یا شماره پاسپورت ممکن نیست.

تمام مصاحبه ها برای ویزای غیر مهاجرتی فقط در دبی انجام میشود.
لطفا اصل شناسنامه و کارت ملی را برای مصاحبه ویزا همراه داشته باشید.
لینک زیر به شما اطالعات کامل را در مورد چگونگی درخواست ویزا میدهد:
.for a visa.html http://dubai.usconsulate.gov/applying
وقت مصاحبه در روزهای زیر موجود میباشد:
چهارشنبه  22اوت
چهارشنبه  5سپتامبر
چهارشنبه  11سپتامبر

وقت مصاحبه برای دانشجویان ایرانی و متقاضیان ویزای تبادلی :
دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه یا کالج یا سایر موسسات علمی که قادر به گرفتن وقت مصاحبه از طریق سیستم خدمات
اطالعاتی ویزا نبوده اند ونتوانسته اند وقت مصاحبه را قبل از شروع کالس هایشان بگیرند می توانند تقاضای خود را همراه با نسخه
ای از  DS-2019یا  I-20خود را به آدرس ایمیل  DubaiVisaStudent@state.govارسال کنند .ایمیل خود را مکررا نفرستید.

تقاضای شما بررسی شده و در اولین فرصت با شما مستقیمآ تماس برقرارخواهیم کرد .چنانچه
شما حتی به اشتباه ،وقت مصاحبه ویزای دانشجویی یا وقت مصاحبه ویزای تبادلی بگیرید اما قصد
شما از سفر به امریکا ،قصدی غیر از تحصیل باشد ،این وقت معتبر نخواهد بود و مدارک شما در
روز مصاحبه پذیرفته نمی شوند.

وقت مصاحبه برای مواقع اضطراری و درمان فوری پزشکی:

متقاضیان ایرانی که به دالیل اضطراری یا برای درمان فوری پزشکی قصد سفر به امریکا را
دارند باید یک ایمیل به ادرس زیر ارسال نمایند:
DubaiVisaMedical@state.gov
شما باید مدارکی دال بر ضرورت و الزامات وضعیت خود را به ایمیل درخواستتان پیوست نمایید.

