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:قدم اول 
کرده تا بتوانید برای تغییر زمان یا مکان آزمون اقدام  24ابتدا اقدام به افزایش موجودی حساب کاربری خود در سایت شریف ویزا  

 .کنید



: قدم دوم 
.با توجه به مبلغ تراکنشی مورد نظر میتوانید حساب کاربری خود را شارژ کنید  



:قدم سوم 
.بعد از شارژ حساب کاربری به صفحه اصلی بازگشته و بر روی گزینه تغییر زمان یا مکان در منوی آزمون تافل کلیک میکنیم   



: قدم چهارم 
حتمآ قبل از شروع فرآیند قواننین و نکات سایترا مطالعه فرمایید و سپس بر روی گزینه شروع فرآیند تغییر آزمون تافل کلیک 

.کنید  



 :قدم پنجم 
.خود را دوباره وارد کنید 24نام کاربری و رمز ورود اکانک شریف ویزا   



:  قدم ششم 
 .متصل میشوید و نام کاربری و رمز ورود خود را وارد کنید تا وارد اکانت خود شوید etsبه سایت  24حال از طریق شریف ویزا 



:قدم هفتم 
.حال آزمونی که قبال در ان ثبت نام کرده اید را میتوانید ببینید 

 .کلیک کرده تا ادامه فرآیند را انجام دهید Oder Noبر روی گزینه 



:قدم هشتم 
.در این صفحه اطالعات ثبت نام و هزینه هایی که قبال پرداخت کرده اید نمایش داده میشود 

 .کلیک کرده تا ادامه دهید Modifyبر روی گزینه 



:  قدم نهم 
خود را به عنوان مرکز آزمون جدید در تاریخ به شما هشدار می دهد که شاید نتوانید مرکز آزمون قبلی etsدر این صفحه سایت 

.جدید مد نظرتان داشته باشید
 .کلیک کرده و ادامه دهید Continueبرای ادامه بر روی 



:قدم دهم 
.در این صفحه ابتدا کشور و شهری که قصد دارید در انجا امتحان بدهید را انتخاب کنید 

.سپس بازه زمانی که میخواهید آزمون دهید را انتخاب کنید
 .را زده تا حوزه های امتحانی را برای شما نمایش دهد searchسپس گزینه 



:قدم یازدهم 
 .حال میتوانید تاریخ و حوزه امتحانی  مورد نظرتان را انتخاب کنید 



:قدم دوازده 
 .در این صفحه تغییرات جدید آزمون را مشاهده میکنید 



: قدم سیزده 
 .کارت ملی یا شماره گواهینامه خود را وارد کنید–در این صفحه شما باید یکی از اطالعات هویتی خود مثل شماره پاسپورت 



:قدم چهارده 
.مشخصات آزمون قبلی و تغییر یافته فعلی را مشاهده میکنیددر این صفحه  

برای تایید نهایی . است مشاهده خواهید کرد$ 60خود را که معادل iBTدر این مرحله در انتهای صفحه مبلغ تغییر زمان آزمون 
 .نماییدکلیک  Confirm Orderروی 



:قدم پانزده 
را زده و روی  Electronic Paymentبدین منظور تیک قسمت . واریز و نحوه پرداخت را تعیین کنید$ 60مرحله بعد رسید  

Continue  نماییدکلیک. 



: قدم شانزدهم 
 .خریداری کردید مبلغ امتحانی را خودتان  پرداخت کنید  24حال می توانید با استفاده از اعتباری که در ابتدا از سایت شریف ویزا



) :اخرین مرحله(قدم هفده 

.شود  Loadکلیک کرده و منتظر بمانید تا صفحه   Buyحال بر روی گزینه 
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