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آزمون جی آر ای یا ھمان GRE مخفف عبارت Graduate Records Examination می باشد. ھمان 
طور کھ از نام این آزمون مشخص می باشد، ھدف آن سنجش توانایی ھا و معلومات فارغ التحصیالن می باشد. 

این آزمون معموال برای ورود بھ مقاطع تحصیلی باالتر از کارشناسی مورد نیاز می باشد. دانشگاه ھای آمریکایی 
و کانادایی معموال داشتن نمره باال در این آزمون را یکی از شرایط ادامھ تحصیل قرار می دھند زیرا آنھا معتقدند 

کھ دانشجویان عالوه بر یاد گرفتن مطالب علمی و تخصصی بایستی در زمینھ سیاسی، قدرت استنتاج و درک متون 
عمومی دشوار را کسب کرده باشند.

 ،(verbal) برگزار می شود کھ دارای ٣ قسمت درک زبانی Subject و General این آزمون در دو سطح
کمی (quantative) و قسمت تحلیلی (analytic) می باشد. در قسمت زبانی معموال متضاد و مترادف کلمات 

دشوار پرسیده می شود و در واقع فقط بستگی بھ میزان لغات دانشجو توجھ می کند. در قسمت کمی سواالت 
ریاضی نسبتا ساده ای پرسیده می شود تا توانایی ھای ابتدایی فرد مورد سنجش قرار گیرد. قسمت تحلیلی ھم در 

مورد تحلیل یک موضوع بحث بر انگیز می باشد و بھ صورت نوشتاری می باشد. یعنی از فرد خواستھ می شود تا 
در مورد موضوع مشخصی متنی نوشتھ شود و تحلیلھای شخصی بیان گردد.

 ETS ابتدا با وارد کردن اطالعات خود در در بخش جی آر ای سایت CBT برای ثبت نام جی آر ای
یعنی www.ets.org/gre، یک پروفایل برای خود ایجاد کنید.

ھزینھ ثبت نام آزمون جی آر ای جنرال در ایران برابر ٢٠۵ دالر است. 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 و بدون نیاز بھ ووچر، ثبت نام امتحان جی آر ای 

جنرال اینترنتی GRE GENERAL CBT خود را انجام 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 برای  افزایش موجودی حساب کاربری خود اقدام کنید



قدم سوم :
 حال بھ صفحھ اصلی بر می گردید و بر روی گزینھ ثبت نام آزمون جی آری کلیک میکنیم.



قدم چھارم :
 در این صفحھ توضیحاتی در مورد قوانین ثبت نام داده شده کھ لطفا قبل از شروع فرایند ثبت نام بصورت کامل تمام

 موارد را مطالعھ کنید.
.و سپس برای شروع فرآیند ثبت نام 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



قدم ششم :
اکنون بھ صورت خودکار بھ سایت ets.org  جھت ثبت نام آزمون GRE متصل می شوید ، حال User Nameو 

password  سایت ets را وارد کنید.
نکتھ : اگر تا کنون در سایت ets ثبت نام نکرده اید ابتدا باید در سایت Sing Up کرده و  پروفایل خود را بسازید .



قدم ھفتم :
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 ھشتم:
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 نھم :
بعد از انتخاب تاریخ مورد نظر بر روی گزینھ Show Test Time کلیک کرده تا ساعت امتحان بھ نمایش در بیاید.

و بعد از آن با انتخاب گزینھ Register  سنتر خود را برای امتحان انتخاب کنید.



قدم دھم:
.در این مرحلھ گزینھ مشخص شده را انتخاب کرده و ادامھ میدھیم



قدم یازده :
بخش نظر سنجی / اجباری بھ جواب دادن ھمھ سواالت نیست و فقط بھ سواالت ستاره دار پاسخ بدھید.



قدم دوازده :
 بازبینی مشخصات سنتر و تاریخ انتخابی قبل از پرداخت .
.دقت نمایید کھ تمام موارد مطابق با درخواست شما باشد



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.



قدم پانزده :
پرداخت شما با موفقیت انجام شده و می توانید از قسمت view Details پرینت ثبت نامی خود را بگیرید.


