
Description

IEEEراهنماي ثبت نام 

در دانشگاه فردوسي IEEEشاخه دانشجويي 



اطالعات مفيد براي 
اعضاي قديمي كه 
تمايل به تمديد 
عضويت دارند

اطالعات مفيد براي  
اعضاي جديد براي  

ايجاد شناسه كاربري و  
ثبت نام

اطالعات مفيد براي تمام   
اعضاي قديمي و جديد براي  

تكميل انتخاب انجمن ها و 
ثبت نامفرآيند 



در نوار آدرس مرورگر خود عبارت  
ieee.org   را تايپ نماييد تا به

وارد شويد IEEEپورتال اصلي 



بوده ايد و تمايل   IEEEاگر قبال عضو 
به تمديد عضويت خود داريد در  

صفحه اصلي از منو كنار صفحه گزينه  صفحه اصلي از منو كنار صفحه گزينه  
Renew   را انتخاب نماييد

 IEEEاگر عضو جديد هستيد و قبال 

Web Account    تشكيل نداده ايد
در صفحه اصلي از منو كنار صفحه  

را انتخاب نماييد    Joinگزينه 



 Web Accountاولين مرحله تشكيل 
انتخاب نوع عضويت است

اگر مهندس، محقق  
يا استاد دانشگاه  

هستيد  

اگر دانشجو  
كارشناسي، 

كارشناسي ارشد يا 
دكترا هستيد

پس از انتخاب نوع  
عضويت روي اين  
گزينه كليك كنيد 



براي تشكيل  
Account    روي اين

گزينه كليك كنيد



در اين صفحه اطالعات شخصي خود را  
وارد نماييد؛ پر كردن تمام فيلد هاي ستاره 

لطفا به توضيحات نحوه  . دار الزامي است
وارد كردن تاريخ تولد، انتخاب نام كاربري 

.و گذر واژه توجه كنيد
اين مرحله براي تمام انواع عضويت يكسان 

است



اعضاي حرفه اي در ادامه  

صفحه اطالعات پستي 

بايد نوع عضويت خود را 

مي توانيد . انتخاب كنند

 Electronicبا انتخاب 

membership  نشريات
را بصورت ديجيتال و نه 

چاپي دريافت نماييد و از 

تخفيف استفاده % 50

نماييد   

.اين قسمت براي تمام انواع عضويت يكسان است
دقت نماييد پر كردن تمام فيلدهاي ستاره دار الزامي  

پس از انتخاب كشور صفحه دوباره بارگزاري  . است
 /Other stateخواهد شد و شما مي توانيد از فيلد  

province استان سكونت خود را انتخاب كنيد



در اين قسمت هدفتان از 
را معين مي   عضويت در 

ويژه اعضاي دانشجو

در اين قسمت هدفتان از 
را معين مي    IEEEعضويت در 

كنيد، شما مي توانيد تمام 
گزينه ها را انتخاب نماييد اما 
انتخاب حدائقل يك گزينه  

.الزامي است

پر كردن تمام فيلدهاي ستاره 
دار الزامي است  



دانشجوي كارشناسي بايد گزينه  

ويژه اعضاي دانشجو

دانشجوي كارشناسي بايد گزينه  
Undergraduate  Student

و دانشجويان كارشناسي ارشد و 
 Graduate studentدكترا گزينه 

.را انتخاب نمايند



براي انتخاب دانشگاه محل تحصيل از  
.جستجوي خود سايت استفاده نماييد

را جستجو   ferdowsiكافي است در فيلد نام 
كنيد به اين ترتيب  شما به صفحه قبل بر 
گشته و نام دانشگاه در فيلد مورد نظر وارد 

مي شودمي شود

ويژه اعضاي دانشجو



را انتخاب    YESگزينه 

نماييد

را انتخاب    YESگزينه 

نماييد

نماييد

ويژه اعضاي دانشجو



ويژه اعضاي حرفه اي

اعضاي حرفه اي بايد 
اين صفحه را مشابه  
صفحه اطالعات  

تحصيلي براي اعضاي 
.دانشجو تكميل نمايند



اگر تمايل داريد در طرح  
member get a member  
شركت نماييد  پيش از ايجاد  

Account با ما تماس بگيريد  :

sb.fum@ieee.org



Account   شما در حال تشكيل شدن است
.  صبر كنيد Accountلطفا تا تشكيل كامل 

حتما نام كاربري و گذر واژه خود را كامال به  
خاطر سپرده و در تمام مراحل از گزينه  
بازگشت مرورگر خود استفاده ننماييد



در حساب خريد 

Professional member 

electronic membership
دالر امريكا قرار دارد 63

در حساب خريد يك عضو  
دانشجو

دالر امريكا قرار دارد 27



براي تمديد عضويت نام كاربري و  
گذر واژه خود را در فيلد مورد نظر  

.  وارد نماييد
در حساب شما مبلغي معادل ثبت نام  
.سال گذشته شما قرار خواهد داشت



وارد    My Accountبا انتخاب گزينه 
اين صفحه شده ايد

براي تغيير در انتخاب هاي  
سال گذشته ابتدا بايد اين  
گزينه را انتخاب نموده تا در  

حذف و اضافه   Cartصفحه 

براي عضويت درانجمن 
هاي مختلف اين گزينه 

را انتخاب كنيد

گزينه را انتخاب نموده تا در  
حذف و اضافه   Cartصفحه 

صورت گيرد



با انتخاب گزينه
 Join IEEE or IEEE Society  وارد

اين صفحه شده ايد

فهرست الفبايي  
انجمن ها

اگر انجمن خود را انتخاب كرده ايد مي  
توانيد با كليك كردن روي اين گزينه  
انتخاب خود را به خريدهايتان اضافه 

كنيد

فهرست الفبايي  
انجمن ها

توضيح كوتاهي در باره انجمن

با كليك كردن روي نام انجمن  
صفحه جديدي حاوي جزئيات  

بيشتري در باره انجمن باز خواهد  
شد



                    

حتما توجه كنيد كه عضويت در هر  
انجمن شامل چه نشريات چاپي يا  
.  ديجيتال و چه امكاناتي مي شود

 Digitalدر صورتي كه گزينه 

Library   ذكر شده باشد به اين
معناست كه شما به تمام اطالعات  
آن انجمن از زمان تاسيس تا كنون  

.دسترسي خواهيد داشت
هزينه براي  

اعضاي حرفه اي

نشريات با تخفيف ويژه هر انجمنهزينه براي   هزينه براي  
دانشجويان

نشريات با تخفيف ويژه هر انجمن

نوع نشريه



 & Journalsبا انتخاب گزينه 

Magazines  وارد اين صفحه شده ايد

                    

مي توانيد با انتخاب گزينه مناسب  
اشتراك سال جاري هر يك از  

 IEEEنشريات 

يك شماره خاص از نشريات  
گذشته يا يك مقاله خاص 

و يا يك سري از نشريات گذشته را  
در اين قسمت سفارش دهيد



                    

پس از اتمام مرحله انتخاب براي  
تاييد انتخابها و ورود به مرحله 
پرداخت روي اين گزينه كليك  

نماييد



شما  Accountاطالعات                     

                    

اين شماره، شماره عضويت  
در صورتي كه نام كاربري  . شماست

و گذر واژه خود را فراموش كنيد با  
اين شماره قادر به بازيابي هردو  

خواهيد بود، پس اين شماره مهم را  
.به خاطر بسپاريد

                    

مي توانيد نوع نشريات خود را با  
كليك كردن روي اين گزينه  

.ويرايش كنيد



                    

پس از اتمام ويرايش روي اين  
گزينه كليك نماييد تا تغييرات  
اعمال شده و به صفحه قبل باز  

.گرديد

                    

اگر گزينه دريافت نسخه چاپي  
Spectrum   را حذف كنيد مي

توانيد گزينه دريافت نسخه  
ديجيتال را بدون پرداخت هزينه  

به اين ترتيب  . اضافي انتخاب كنيد
با مشكالتي نظير كندي فرآيند 
پست براي دريافت اين مجله  

.مواجه نخواهيد شد



                    

پس از اتمام مراحل انتخاب و  
ويرايش و اطمينان از صحت  

انتخابها و تطابق هزينه نهايي با  
مجموع هزينه ها براي ادامه كار  
روي اين گزينه كليك نماييد



صفحه پرداخت هزينه                    

                    

اگر تمايل داريد هزينه ثبت نام را  
از طريق شاخه دانشجويي پرداخت  
.  نماييد اين گزينه را انتخاب نماييد

در غير اين صورت با ارائه اطالعات  در غير اين صورت با ارائه اطالعات  
كارت اعتباري ارزي خود مي توانيد  

.هزينه ثبت نام را پرداخت نماييد

                    

در صورت تمايل به پرداخت هزينه  
از طريق شاخه دانشجويي پرينت  
اين صفحه و معادل ريالي ذكر شده 

در اطالعيه را در موعد مقرر به  
.شاخه تحويل دهيد

در صفحه بعد


