
آموزش ریپورت نمره آزمون GRE در
www.sharifvisa24.com



در روز آزمون جی آر ای می توانید ۴ دانشگاه برای ریپورت نمرات، 
بھ صورت رایگان انتخاب نمایید. اما برای گزارش اضافی نمرات     

جی آر ای کھ پس از این تاریخ انتخاب می شوند باید مبلغ ٢٧ دالر 
آمریکا بھ ازاء ھر دانشگاه پرداخت نمایید. گزارش رسمی نمرات 
GRE جنرال شما تقریبا ١٣ روز پس از آزمون بھ دانشگاه ھای 

مورد نظر فرستاده می شوند. معموال ارسال پستی بین ٧ تا ١٠ روز 
در امریکا بھ طول می انجامد. در مورد ریپورت اضافی نمرات جی آر 

ای GRE General & Subject، پس از پرداخت ھزینھ 
٢٧ دالر بین ۴ تا ٧ روز کاری نمرات شما بھ دانشگاه مورد نظر 

ارسال می گردد.



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 برمیگردیم و بر روی گزینھ ریپورت نمره جی آر ای کلیک میکنیم



قدم چھارم :
 در این صفحھ توضیحاتی در مورد قوانین ریپورت نمره داده شده کھ لطفا قبل از شروع فرایند بصورت کامل

 تمام موارد را مطالعھ کنید.
.و سپس برای شروع فرآیند  گزارش نمره 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 :
1)در این مرحلھ ابتدا نمره امتحانی کھ قصد دارید ریپورت کنید را انتخاب نمایید.

2)از طریق نام و یا کد دانشگاه , دانشگاه مورد نظر خود را پیدا کنید.
3)نام یا کد دپارتمان مورد نظر خود را بنویسید.(اگر نوشتھ نشود، نمره را فقط بھ دانشگاه ارسال می شود)

نکتھ: از قسمت Add a score recipient می توانید دانشگاه ھای بیشتری را در یک سفارش برای ریپورت نمره 
خود انتخاب نمایید.

4)برای ادامھ مسیر بر روی گزینھ Add to cart and checkout کلیک نمایید.



قدم ھشتم :
مرحلھ بازبینی / در صورت صحیح بودن ھمھ ی موارد بر روی گزینھ Pay Now  کلیک نمایید تا بھ 

قسمت پرداخت بروید.



قدم نھم :
بر روی continue کلیک کرده تا ادامھ دھید.



قدم دھم :
 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.


