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دوستان عزیز می توانند برای ثبت نام در  آزمون تافل و پرداخت  هزینه ها بصورت مستقیم از طریق سایت 
www.sharifvisa24.com به روش زیر عمل کنند.

  
: قدم اول 

.رفته و یک پروفایل برای خود بسازید 24ابتدا به سایت شریف ویزا 
.سپس از طریق گزینه افزایش موجودی  برای افزایش حساب خود اقدام کنید 



:قدم دوم 
.بر اساس  نیاز پرداختی در سایت تافل مشتریان عزیز میتوانند حساب خود را شارژ کنند تا پرداخت ها را انجام دهند

.حال ما در اینجا نحوه ثبت نام برای ازمون تافل را توضیح میدهیم



: قدم سوم 
.حال به صفحه اصلی برمیگردیم و بر روی گزینه ثبت نام آزمون تافل کلیک میکنیم



:قدم چهارم 
در این صفحه توضیحاتی در مورد قوانین ثبت نام داده شده که لطفا قبل از شروع فرایند ثبت نام بصورت کامل تمام موارد را 

.  مطالعه کنید
.و سپس برای شروع فرآیند ثبت نام آزمون تافل بر  روی گزینه مشخص شده در تصویر کلیک کنید



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



:قدم ششم 
سایت   passwordو User Nameجهت ثبت نام آزمون تافل متصل می شوید ، حال   ets.orgاکنون به صورت خودکار به سایت 

etsرا وارد کنید. 



:قدم هفتم 

Toeflگزینه   Test ابه صورت پیش فرض نتخاب شده، کافی است روی ادامه کلیلک کنید. 



:قدم هشتم 
 .کلیک کرده و ادامه دهید I So Sign and Agreeبرای ادامه بر روی گزینه 



:قدم نهم 
در اینجا بصورت پیش فرض ایران .(در این مرحله باید کشوری که قصد دارید در آنجا امتحان تافل را بدهید را انتخاب کنید 

.و سپس  شهری که قصد دارید در آن امتحان بدهید را انتخاب کنید)انتخاب شده است
 Searchسپس انتخاب بازه زمانی که میخواهید در ان ازمون در ان برگزار شود و مشاهده حوزه های امتحانی و کلیلک بر روی کلمه 

.برای یافتن حوزه ها ی امتحانی 

.در این مرحله ما کشور ایران و شهر تهران را به طور پیش فرض انتخاب می کنیم
Juneبرای مثال ما تاریخ  Juneتا  11 2016 را به عنوان بازه زمانی انتخاب میکنیم و حوزه هایی که در آن تاریخ امتحان  25 2016

 .برگزار می شود را میتوانیم مشاهده کنیم، حال حوزه مورد نظر را انتخاب میکنیم



: قدم دھم
.در اینجا مشخصات آدرس و ساعت برگزاری امتحان و دیگر مشخصات را می توانید مشاھده کنید



:قدم یازدهم 
مثل ایران برای ایرانی (اگر در کشوری که اقامت ندارید، آزمون می دهید، شماره پاسپورت و اگر در کشوری که مقیم آن هستید 

.شماره ی ملی خود را وارد کنید  و ادامه دهید)  های عزیز



:  قدم دوازدهم 
در این مرحله از شما سوال میشود که آیا میخواهید نمره ی آزمون را فقط بصورت آنالین مشاهده کنید یا برای شما بصورت پستی 

.نیز ارسال هم شود
کسانی که برای مهاجرت دانشجویی میخواهند از مدرک تافل استفاده کنند باید گزینه دوم را انتخاب کنند تا نتیجه آزمون به 

.دانشگاه مورد نظرشون ارسال شود



:قدم سیزده 
. این مرحله فرم نظرسنجی می باشد که به اختیار خود میتوانید پر کنید

.اگر مایل به پر کردن فرم نظر سنجی نیستید، تنها گزینه های مشخص شده در تصویر را پر کنید



:قدم چهارده 
.در این مرحله مبلغ پرداختی و اطالعات محل آزمون مشخص شده است که در صورت صحیح بودن ادامه می دهیم



:قدم پانزده 
.کافی است روی ادامه کلیک کنید. این مرحله مربوط به مبلغ نهایی پرداختی و نحوه پرداخت می باشد



 :قدم شانزده 
.بر روی گزینه ادامه کلیک کنید 



) :اخرین مرحله(قدم هفده 
فقط یکبار   Buyبر روی گزینه . پرداخت انجام می شوداین مرحله با توجه به اعتبارحساب کاربری شما در سایت شریف ویزا در 

.شده و رسید پرداخت شما نمایش داده شود  Loadکلیک کرده و منتظر بمانید تا صفحه 
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