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 اطالعات کلی:
TestAS   آلمان کشور که قصد تحصیل در  یداوطلبان خارج علمیآزمونی است برای تشخیص صالحیت
جهت اخذ پذیرش از بسیاری از دانشگاههای آلمان  TestASارائه کارنامه  2010 سالاز ابتدای  را دارند.

 الزامی است و یا به عنوان یک امتیاز مثبت تلقی می شود. 
 مخاطبین این آزمون می توانند افراد زیر باشند:

 .افرادی که قصد شروع تحصیل در آلمان را دارند 
 .دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در آلمان را دارند 
 در آزمون  دانشجویانی کهTestDaF .شرکت می کنند 

 
ارائه می گردد ، لذا داوطلبین می توانند بین این دو زبان یکی را  انگلیسیو  آلمانیآزمون به دو زبان 

 انتخاب کنند.
را با موفقیت   B 1.1دوره   داوطلبان  پیشنهاد می شود )با انتخاب زبان آلمانی( جهت شرکت در آزمون

 باشند.طی کرده 

  : مهمنکته 
قابل مشاهده خواهد بود و دانشگاههای کشور آلمان  تنها برای شرکت کننده  onlineنتایج آزمون به صورت 

 از نتایج آزمون اطالع خواهند یافت.توسط داوطلب تنها در صورت ضمیمه شدن کارنامه  
 
 

 تشکیل دهنده آزمون ءاجزا
 

 مربوط به  مربوط به دروس پایه و بخش دومبخش تشکیل شده است. بخش اول  دواز  TestASآزمون 
ت در این دوره از آزمون سئواال در رشته تحصیلی خاص داوطلب می باشد. اختصاصیسئواالت دروس 

 :می باشد بخش دوم مربوط به رشته های زیر
 . بخش تخصصی اقتصاد1
 . بخش تخصصی مهندسی2
 . بخش تخصصی علوم انسانی و جامعه شناسی3
 تخصصی ریاضی، انفورماتیک و علوم تجربی. بخش 4
 
 

  .desatestwww.سایت اینترنتی  را میتوانید از و نمونه سؤاالت آزمون برگزاری اطالعات دقیق تر از نحوه 
 کسب نمائید.

 



 

 شرکت در آزمون: ةنحو
 برای ثبت نام می بایست در ابتدا عضو سایت مؤسسه زبان سفارت جمهوری فدرال آلمان باشید. ◄
مجدد  تیبه عضو ازین دیباش یم لیپروفا یکرده و دارا لیرا قبال" تکم تیفرم عضو کهیصورت در ◄

 مراجعه کنید. 4و می توانید به گام   دیباش یرمز عبور م یباشد و شما دارا ینم
 

  مراجعه نمایید و بر روی لینک زیر کلیک کنید: www.dsit.org.ir. چنان که عضو نیستید به سایت 1
 

 
 

 . در پنجرة باز شده فرم عضویت را تکمیل کنید.2
 

 

به شما  لیمیثبت نام توسط ا یرمز عبور الزم برا. 3
 ندیفرآ دیتوان یرمز شما م نیگردد، توسط ا یم ارسال

با داشتن رمز  شما. دیینما لیثبت نام آزمون را تکم
 .دیخود دار  یبه حساب کاربر  یدسترس ل،یمیعبور و ا

 

در » نهیگز  یثبت نام آزمون بر رودرخواست  یبرا. 4
و  دیخود  برو لیپروفادر « خواست ثبت نام آزمونها

 را انتخاب کنید. TestASسپس آزمون 

 
 

به خاطر داشته باشید که آزمون به زبان های آلمانی و انگلیسی ارائه می شود. لذا در انتخاب زبان آزمون . 5
 دقت فرمایید.

پس از انتخاب آزمون مورد نظر بر روی    کلیک کنید.
 

 

file:///D:/Dokumente/D%20E%20U%20T%20S%20C%20H/D%20S%20I%20T/TestAS/TestAS%20026/www.dsit.org.ir


 کنید. پرداخت را انتخابآزمون یکی از روش های هزینه برای پرداخت . 6

 

 

  پرداخت آنالین با کارت های « در صورت انتخاب
پاسارگاد به صفحة پرداخت اینترنتی بانک » شتاب

 منتقل می شوید.

 

 : اطالعات مفید
خود را با استفاده  ثبت نامتوانند مبلغ کاربران محترم می

 های بانکی عضو شبکه شتاب پرداخت کنند.از همه کارت
 :رقمی کارت 16شماره 

ها، بر روی کارت درج شده این شماره در کارت همه بانک
 .است

 :رمز خرید اینترنتی یا رمز دوم
پرداخت اینترنتی الزم است قباْل رمز دوم )رمز خرید  برای

  .اینترنتی( کارت بانکی خود را فعال کرده باشید
رمز دوم )رمز خرید اینترنتی(، با رمزی که شما هنگام 

کنید، تفاوت های خود پرداز وارد میاستفاده از دستگاه
توانید به فعال کردن رمز خرید اینترنتی، میبرای دارد. 

گاه خودپرداز بانک صادر کننده کارت خود مراجعه و دست
کارت خود را وارد کنید و بخش عملیات رمز را انتخاب 
کنید. سپس، در بخش رمز دوم یا رمز اینترنتی، رمز خود 

 .را انتخاب کنید
 : CCV2 کد

رقمی است که پشت یا روی  ۴یا  ۳این کد یک عدد  
عنوان یک کد امنیتی شود و بههای بانکی درج میکارت

 برد دارد.های اینترنتی کاردر پرداخت
 :تاریخ انقضا

 های بانکی حک شده است.کارت تمامیانقضا روی تاریخ 

  مؤسسهپس از تکمیل فرایند پرداخت به صفحة 
زبان سفارت جمهوری فدرال آلمان باز می گردید و 

 پرداخت شما تایید می گردد.

 روز کاری( 2 تا 1)بین  در اسرع وقت TAN-
Nummer  براي شما از طريق ايميل ارسال مي شود

  TANو مي توانيد با مراجعه به ایمیلهای خود شماره 
ثبت برای  TestASو با مراجعه به سایت  را دریافت

)به بخش نام نویسی با  نام در آزمون اقدام کنید.
TAN-Nummer .مراجعه کنید) 

 

 



 

 

  پرداخت کارت به کارت«در صورت انتخاب «
شماره کارت اطالعات مربوط به پرداخت )شامل 

گردد.  یارسال م (فاکتور  ةو شمار سسهؤم یبانک
ساعت  4الزم به ذکر است رزرو شما فقط به مدت 

 یمدت مبلغ نیباشد و اگر در ا یمعتبر م
 رود. یم نیشما از ب رزرو دیپرداخت نکن

 

 

 
 

 

 کارت به کارت به  قیشده را ازطر  نییمبلغ تع
آزمون  یداده شده برا صیتخص یحساب بانک

سپس شماره فاکتور و شماره  د،یینما زیوار 
)شماره ارجاع( پرداخت را در فرم ثبت یر یگیپ

 کیثبت کل نهیگز  یپرداخت وارد نموده و بر رو
 .دیینما

 

 روز کاری( 2تا  1)بین  پس از تایید پرداخت توسط همکاران ما در بخش حسابداری در اسرع وقت 
TAN-Nummer  براي شما از طريق ايميل ارسال مي شود و مي توانيد با مراجعه به ایمیلهای خود شماره

TAN  را دریافت و با مراجعه به سایتTestAS  برای ثبت نام در آزمون اقدام کنید. )به بخش نام نویسی
 (مراجعه کنید. TAN-Nummerبا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 :Nummer-TANنام نویسی با 
 

و  و ثبت اطالعات شخصی  onlineجهت نام نویسی     .desatestwww.مراجعه به سایت اینترنتی   -
 .اعالم داوطلبی برای مواد آزمون

 غیر ممکن می باشد.  onlineبدیهی است شرکت در آزمون بدون نام نویسی 
  

 

 : onlineنحوة نام نویسی 
 بخش اول: ثبت اطالعات شخصی

)این صفحات با  :کلیک می کنید Anmeldungر روی  ب  www.testas.deابتدا با مراجعه به سایت اینترنتی 
 های آلمانی و انگلیسی ظاهر خواهند شد.( انتخاب شما به زبان

 
 
 

 اکنون مستقيما به صفه اي راه مي يابيد كه
 می بایست اطالعات شخصی خود را مرحله

  به مرحله در آن ثبت کنید.
 

               در ابندا محل شركت در آزمون را انتخاب
 مي نمایید.

با وارد کردن مرحله به مرحله  اطالعات  
 بعدی در اختیار شما قرار می گیرد.

(Land: IRAN >>> Ort: Teheran  

>>> Testzentrum: 

Deutsches Sprachinstitut Teheran )  

 



اي باز خواهد شد كه  هحپس از تایید اطالعات وارد شده صف
و راهنماي نام نويسي در آزمون مي  شامل اطالعات وارد شده

 کلیک کنید... weiter)مورد نیاز نیست!( بر روی  باشد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سپس در مرحله بعد به  انتخاب زبان آزمون 
و مواد تشکیل دهنده آزمون می پردازید. 

می توانید بین بخشهای تخصصی       شما
متفاوت گزینه مربوط به رشته تحصیلی 
خود یا رشته تحصیلی مورد نظر خود را 

همچنین میزان تسلط به  ،انتخاب نمایید. 
زبانهای خارجی از شما خواسته می شود كه 
در صورت پشت سر گذاشتن آزمون 

TestDaF  مي توانيد با شماره داوطلبي
 وارد نمایید.خود اطالعات الزم را 

 

 

 

 

 

 

پنجره جدیدی باز خواهد شد که شناسه و 
رمز عبور از شما درخواست می کند. از 

کاربر نا   آنجایی که شما هنوز برای سیستم
آشنا هستید باید نسبت به ایجاد شناسه 

  گزینه اولکاربری اقدام نمایید. لذا بر روی 
 کلیک نمایید.

 TestDaFاعم از )مگر آنكه در آزمونهاي قبل
يد و داراي شابشركت كرده  TestASو یا 

 (. << گزینه دوميدباشكاربري شناسه 
 

 

 



با محتوای  اکنون صفه ای گشوده می شود که شامل فرمی است
اطالعات فردی داوطلب. اطالعات مورد نیاز را وارد کنید و نسبت به 

 انتخاب شناسه کاربری و رمز عبور اقدام کنید...

و   www.testas.deسایت اینترنتی از آنجا که ارتباط شما با   :توجه
تنها توسط نام کاربری و رمز عبور امکان پذیر کنندگان آزمون ر ازبرگ

برای )خواهشمندیم حتما این اطالعات را به خاطر سپرده و خواهد بود، 
 یادداشت کنید.دوباره  ةجهت استفاد (اطمینان

با   OGINLالزم به ذکر است که مراحل بعدی نام نویسی تنها از طریق 
 .نام کاربری و رمز مربوطه انجام خواهد شد

 

(  اطالعات ديگري را شامل مدرك احراز 4سپس در مرحله بعد )مرحله 
 هويت و اطالعاتي مربوط به رشته تحصيلي وارد مي نمایید.

 

آخر نام  و در گام  5اكنون در مرحله 
-TANنویسی  شماره پیگیری تراکنش 

Nummer   مبنی بر پرداخت هزینه(
آزمون( از شما درخواست می شود که 
از طرف مؤسسه زبان آلمانی در اختیار 

 .گرفته استشما قرار 
 

 

 
ید می شود و به این ترتیب مراحل نام ئتادر گام آخر در نهايت صحت اطالعات وارد شده از سوی شما 

 می رسد. به پایاننویسی 
 

توانید با فرستادن یک ایمیل به  می onlineدر صورت برخورد با هرگونه مشکلی در مورد انجام ثبت نام 
 مشکل خود را در میان بگذارید.  testdaf@dsit.org نشانی 

 

 

برگزاری  نحوةضمنا جهت اطالع یافتن از 

االت می توانید به سایت  ؤس نوعآزمون و 

www.testas.de  نمونه  و مراجعه کنید

 . را مشاهده کنیداالت ؤس
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