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دانشگاه برای ریپورت رایگان نمرات، به  ۴شب قبل از آزمون تافل می توانید تا  ١٠شما تا 
اما برای گزارش اضافی نمرات تافل که . اکانت کاربری تافل اضافه نمایید صورت آنالین در

دالر امریکا به ازاء هر دانشگاه پرداخت  ١٩پس از این تاریخ انتخاب می شوند بایستی مبلغ 
روز پس از آزمون به دانشگاه های  ١٣شما تقریبا iBTگزارش رسمی نمرات تافل . نمایید

روز در امریکا به طول می  ١٠تا  ٧معموال ارسال پستی بین . مورد نظر فرستاده می شوند
 ٧تا  ۴دالر بین  ١٩پس از پرداخت هزینه ،iBTنمرات تافل  در مورد ریپورت اضافی. انجامد

.روز کاری نمرات شما به دانشگاه مورد نظر ارسال می گردد
.حال در اینجا ما به شما نحوه ریپورت نمره را بعد از آزمون آموزش میدهیم



: قدم اول 
.رفته و یک پروفایل برای خود بسازید 24ابتدا به سایت شریف ویزا : قدم اول  

. 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

دالر را انتخاب کرده و اگر تعداد دانشگاه ها  19اگر برای بک دانشگاه می خواهید نمره خود را ارسال کنید ریپورت یک نمره  و مبلغ 
.دریافت میکندetsدالر سایت  19بیشتر بو برای هر ریپورت مبلغ 



: قدم سوم 
.در منوی آزمون تافل گزینه ریپورت نمره را انتخاب کرده و ادامه دهید



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

. مطالعه کنید
.سپس برای ادامه بر روی گزینه شروع فرآیند گزارش نمره کلیک نمایید



: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 
.کلیک کرده و ادامه دهید TOEFL Servicesبر روی گزینه 



: قدم هشتم 
.حال تاریخ امتحانی مورد نظرتان را انتخاب کرده و ادامه دهید



:قدم نهم 
.در این صفحه باید از طریق نام دانشگاه یا کد دانشگاه یا از طریق کشور و شهر دانشگاه مورد نظر خودتان را پیدا کنید 

.کلیک نمایید searchسپس بر روی گزینه 



:  قدم دهم 
.را انتخاب میکنیم Alabamaو ایالت  United Statesدر اینجا برای مثال کشور 

.وحال میتوانید لیست دانشگاه های آن منطقه را مشاهده کنید و از بین آن ها دانشگاه های مورد نظرتان را انتخاب کنید



:  قدم یازدهم 
.در این مرحله ابتدا مقطع تحصیلی خود را انتخاب نمایید

قابل دسترس است Physical Sciencesبرای مثال کلیھ رشتھ ھای مھندسی در قسمت . زیر گروه مود نظر خود را انتخاب نماییدسپس  
در این مرحله رشته مورد نظر خود را انتخاب نمایید همانطور که مشاهده می کنید کد رشته نیز در کنار نام رشته قید و در ادامھ 

.شده است
.کلیک نمایید Continueپس از انتخاب رشته مورد نظر خود روی  



:قدم دوازدهم 
.در این مرحله اطالعات تغییرات و رسید پرداختی برای شما نمایش داده میشود

.در صورت صحیح بودن ادامه دهید



 :قدم سیزده 
.ر این مرحله اطالعات نهایی پرداخت برای شما نمایش داده میشود و ادامه میدهیمد



:  قدم چھارده 
خود پرداخت میکنید نیازی بھ  24در این مرحلھ از شما خواستھ میشود نحوه پرداخت  را مشخص کنید کھ چون با اعتبار اکانت شریف ویزا 

.تغییر ندارد و ادامھ میدھیم



:قدم پانزده
فقط یکبار   Buyبر روی گزینه . در این مرحله با توجه به اعتبارحساب کاربری شما در سایت شریف ویزا پرداخت انجام می شود

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