
آموزش تغییر زمان و مکان آزمون GRE در
www.sharifvisa24.com



برای تغییر زمان یا مرکز آزمون جی آرای تا ٣ روز قبل از آزمون بھ غیر از روز 
آزمون فرصت دارید بھ صورت آنالین تاریخ یا مرکز آزمون جی آر ای خود را 
تغییر دھید. (بھ عنوان مثال، اگر آزمون شما جمعھ باشد، شما تا دوشنبھ شب 

امکان عقب انداختن آزمون جی آر ای یا ھرگونھ تغییر دیگری را دارید).
ھزینھ تغییر تاریخ/مرکز آزمون جی آر ای جنرال GRE General CBT مبلغ   

50 دالر آمریکا می باشد. این ھزینھ باید بھ صورت پرداخت آنالین توسط کارت 
اعتباری بین المللی مثل Visa Card ،Master Card انجام شود. ولی با 

استفاده از سامانھ شریف ویزا ٢۴، شما می توانید بدون نیاز بھ ویزا کارت زمان 
آزمون GRE خود را تغییر دھید.



قدم اول : 
 در ابتدا بھ سایت شریف ویزا 24 رفتھ و یک پروفایل برای خود ساختھ و با استفاده از  منوی افزایش 

موجودی اقدام بھ افزایش اعتبار کنید



قدم دوم :
.در این مرحلھ اکانت خود را شارژ نمایید



قدم سوم :
. حال بھ صفحھ اصلی برمیگردیم و بر روی گزینھ تغییر زمان یا مکان آزمون جی آرای کلیک میکنیم



قدم چھارم :
 در این صفحھ توضیحاتی در مورد قوانین تغییر زمان داده شده کھ لطفا قبل از شروع فرایند بصورت کامل تمام موارد را

 مطالعھ کنید.
.و سپس برای شروع فرآیند تغییر آزمون جی آری بر  روی گزینھ مشخص شده در تصویر کلیک کنید



قدم پنجم :
اکنون نام کاربری و رمز ورود اکانت شریف ویزا 24 را وارد کنید تا فرایند  ثبت نام شروع شود

.نکتھ : ممکن است در طول زمان طرح این صفحھ تغییر کند



قدم ششم :
اکنون بھ صورت خودکار بھ سایت ETS  جھت ریپورت نمره آزمون GRE متصل می شوید ، 

حال User Nameو Password  سایت ETS را وارد کنید.



قدم ھفتم :
.در این مرحلھ ابتدا آزمونی را کھ قصد تغییر زمان و یا مکانش را دارید انتخاب نمایید



قدم ھشتم : 
 در این مرحلھ Reschedule Appointment را انتخاب کنید.



قدم نھم :
GRE General)) . 1)ابتدا نوع آزمون را انتخاب کرده 
2)شھر مورد نظر خود را در قسمت مشخص شده تایپ کنید.

3)بر روی گزینھ Find available test centers and datesکلیک کرده تا سنتر ھای دارای 
ظرفیت نمایش داده شوند.



قدم دھم :
 تاریخ ھایی کھ ظرفیت باز دارند بھ رنگ سبز و تاریخ ھایی کھ ظرفیتشان پر شده باشد بھ رنگ خاکستری 

بھ نمایش گذاشتھ میشوند
با انتخاب تاریخ مورد نظرتان می توانید سنتر ھای موجود در آن تاریخ را مشاھده کنید.



قدم یازده :
در این مرحلھ مشخصات و تاریخ فعلی آزمون و ھمچنین مشخصات و تاریخ آزمون مورد نظرتان برای 

بررسی بھ شما نمایش داده می شود.
در صورت صحیح بودن موارد گزینھ Yes  را انتخاب نمایید.



قدم دوازده:
 در این مرحلھ رسید مبلغ 50$ کھ ھزینھ تغییر زمان آزمون GRE General است برای شما نمایش داده 

می شود، روی Proceed to checkout کلیک نمایید.



قدم سیزده :
 در این مرحلھ فقط با کلیک بر روی گزینھ Continueادامھ دھید.

نکتھ : بر روی قسمت Payment Method بھ ھیچ عنوان کلیک نکنید.



قدم چھارده :
 در این مرحلھ اگر از سفارش خود اطمینان دارید ,کد امنیتی را تایپ کرده و بر روی کلمھ Buy کلیک کرده 

و منتظر بمانید تا بھ صفحھ رسید بروید.


