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مقدمه

ــن� ــه�صــورت�آنالی ــورو�و�...(�ب ــام�)دالر،�ی ــت�ن ــه�ثب ــه�پرداخــت�هزین ــاز�ب ــی�نی ــای�خارج ــایت�ه ــر�س ــام�در�اکث ــت�ن ثب
ــرای� ــی�و�ب ــه�صــورت�قانون ــاری�ب ــد�کارت¬هــای�اعتب ــران،�خری ــه�ای ــر�علی ــم�هــا�ب دارد�و�متاســفانه�بدلیــل�وجــود�تحری
هــر�شــخص،�کاری�بســیار�دشــوار�اســت.�بدیــن�منظــور�گــروه�خدمــات�ارزی�پرشــین�دانشــجو�جهــت�تســهیل�در�رونــد�
پرداخــت�هــای�ارزی�)ماننــد�ثبــت�نــام�در�ســایت�IEEE،�رجیســتر�کــردن�مقــاالت�کنفرانــس،�پرداخــت�حوالــه�ارزی،�ثبــت�
نــام�Toefl،�GRE،�پرداخــت�هزینــه�پذیــرش�دانشــگاه�هــا�و�...(�بــا�عقــد�قــرارداد�بــا�بانــک�ملــت�و�اقتصــاد�نویــن�جهــت�
پرداخــت�آنالیــن�از�طریــق�درگاه�ایــن�بانــک�هــا�و�همچنیــن�اخــد�نمــاد�اعتمــاد�الکترونیکــی�تــک�ســتاره�از�ســازمان�توســعه�
ــه�سیســتم� ــا�ارائ ــه�خدمــات�ارزی�برداشــته�اســت.�همچنیــن�پرشــین�دانشــجو�ب تجــارت�الکترونیــک،�گامــی�بلنــد�در�ارائ
ــام�در�ســایت�هــای�پرطرفــدار�را�افزایــش�دهــد.�در� ــا��UPAYتوانســت�ســرعت�ثبــت�ن جدیــد�»شــما�پرداخــت�کنیــد«�ی
سیســتم�»شــما�پرداخــت�کنیــد«�یــا��UPAYکاربــر�مــی�توانــد�بــدون�واســطه�و�بــه�صــورت�آنــی�حســاب�خــود�را�شــارژ�
و�پرداخــت�خــود�را�در�کمتــر�از�ده�دقیقــه�از�طریــق�ســایت�هایــی�کــه�در�بخــش�خدمــات��UPAYتعریــف�شــده�اســت�)از�

جملــه�ثبــت�نــام�و�تمدیــد�عضویــت�IEEE(،�انجــام�دهــد.

�راهنمــای�حاضــر�کــه�بــه�نــام�»راهنمــای�جامــع�ثبــت�نــام�اتوماتیــک�IEEE«�مــی�باشــد،�در��10فصــل�تهیــه�شــده�اســت.�
فصــل�اول�اطالعــات�کلــی�در�مــورد�فعالیــت�هــای�گــروه�پرشــین�دانشــجو�در�اختیــار�کاربــر�قــرار�مــی�دهــد.�در�فصــل�دوم�
بــه�مزایــای�ثبــت�نــام�در��IEEEپرداختــه�شــده�اســت.�در�فصــل�ســوم�بــه�نحــوه�ثبــت�نــام�در�ســایت��IEEEبــرای�کســانی�
ــد� ــه�شــده�اســت.�تمدی ــه�گام�ارائ ــری�گام�ب ــه�صــورت�تصوی ــن�راهنمــا�ب ــد،�اشــاره�دارد.�ای ــوده�ان ــون�عضــو�نب کــه�تاکن
عضویــت�ســالیانه�در�ســایت��IEEEدر�فصــل�چهــارم�ارائــه�شــده�اســت.�در�فصــل�پنجــم�نحــوه�پرداخــت�هزینــه�عضویــت�
�IEEEدر�ســایت�پرشــین�دانشــجو�توضیــح�داده�شــده�اســت.�پــس�از�اینکــه�هزینــه�ثبــت�نــام�ســالیانه�توســط�گــروه�پرشــین�
دانشــجو�و�یــا�خــود�شــخص�توســط�سیســتم�UPAY،�بــه�حســاب��IEEEواریــز�شــد،�کاربــر�مــی�توانــد�ایمیــل�اختصاصــی�
خــود�)yourname@ieee.org(�را�در�ســایت��IEEEایجــاد�نمایــد.�نحــوه�ایجــاد�ایمیــل�در�ســایت��IEEEدر�فصــل�
 Myششــم�توضیــح�داده�شــده�اســت.�فصــل�هفتــم�بــه�ارایــه�توضیحاتــی�در�خصــوص�دسترســی�بــه�حســاب�کاربــری�
ــه� ــه�نحــوه�تغییــر�هزینــه��IEEEاز��89دالر�)Member(�ب IEEE و �My�Accountاختصــاص��دارد.�فصــل�هشــتم�ب
�27دالر�)Student(�مــی�پــردازد.�در�حالتــی�کــه��IEEEتشــخیص�دهــد�دانشــجو�فــارغ�التحصیــل�شــده�اســت،�عضویــت�
بــه�صــورت�اتوماتیــک�از��Memberبــه��Studentتغییــر�مــی�یابــد.�بدیــن�منظــور�و�جهــت�پرداخــت�هزینــه�کمتــر،�
پیشــنهاد�مــی�شــود�از�روش�ارائــه�شــده�در�ایــن�فصــل�بــه�منظــور�کاهــش�هزینــه�پرداختــی�اســتفاده�شــود.�از�آنجایــی�
کــه�ممکــن�اســت�در�فراینــد�ثبــت�نــام�در�ســایت��IEEEو�یــا�پرداخــت�هزینــه�دالری�کاربــران�بــا�ســواالت�و�مشــکالتی�
مواجــه�شــوند،�در�فصــل�نهــم�بــه�بررســی�و�ارائــه�راهــکار�در�خصــوص�پرســش�هــا�و�مشــکالت�متــداول�کاربــران�پرداختــه�
شــده�اســت.�فصــل�دهــم�نیــز�اطالعاتــی�را�جهــت�تمــاس�بــا�اعضــای�گــروه�پرشــین�دانشــجو�و�فعــاالن��IEEEدر�ایــران�

در�اختیــار�کاربــر�قــرار�داده�اســت.

گروه پرشین دانشجو

بهار 95
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فصل 1 : درباره پرشین دانشجو

تاریخچه

فصل 1 : درباره پرشین دانشجو

ــام�ســالیانه� ــا�محوریــت�برگــزاری�دوره�هــای�تخصصــی�بــرق�و�ثبــت�ن هســته�اولیــه�پرشــین�دانشــجو�اواخــر�ســال��1386ب
�IEEEدر�دانشــگاه�علــم�و�صنعــت�ایــران�شــکل�گرفــت.�پــس�از�موفقیــت�آمیــز�بــودن�طــرح�و�بــه�دلیــل�درخواســت�بســیاری�از�
دانشــجویان�جهــت�ارائــه�خدمــات�ارزی،�بــه�دلیــل�تخصصــی�تــر�شــدن�و�ســرعت�بیشــتر�در�ارائــه�خدمــات،�دپارتمــان�آمــوزش�
و�دپارتمــان�ارزی�پرشــین�دانشــجو�در�دو�شــاخه�جداگانــه�بــه�فعالیــت�خــود�ادامــه�دادنــد.�در�ایــن�راســتا�دپارتمــان�خدمــات�ارزی�
پرشــین�دانشــجو�تمامــی�امــور�مرتبــط�بــا�پرداخــت�هزینــه�هایــی�شــامل�ثبــت�نــام�Toefl،�GRE،�پرداخــت�هزینــه�پذیــرش�
دانشــگاه�هــا�و�...�را�در�دســتور�کار�خــود�قــرار�داد.�در�ســال��1388بــا�عقــد�تفاهــم�نامــه�بــا�بانــک�کانادایــی�موفــق�بــه�صــدور�
ــا�بانــک�ملــت�درگاه�پرداخــت�آنالیــن�را� ــد.�پــس�از�آن�در�ســال��1389طــی�قــراردادی�ب ــام�شــخص�گردی ــه�ن ــزا�کارت�ب وی
بــه�خدمــات�خــود�اضافــه�نمــود.�پرشــین�دانشــجو�در�ســال��1392موفــق�بــه�دریافــت�نمــاد�اعتمــاد�الکترونیکــی�تــک�ســتاره�
)www.enamad.ir(�از�ســازمان�توســعه�تجــارت�الکترونیــک�گردیــد.�همچنیــن�در�پائیــز��1392بــا�عقــد�تفاهــم�نامــه�ای،��

پرداخــت�هزینــه�دالری�جهــت�ثبــت�نــام�اعضــای��IEEEرا�بــر�عهــده�گرفــت.

�،TOEFL،�GREپــس�از�آن�بــه�دلیــل�تســریع�در�پرداخــت�صــدور�ویــزا�کارت�هــای�آنــی�بــا�مبلــغ�ثابــت،�ویــژه�آزمــون�هــای�
ریپــورت�نمــرات،�وقــت�ســفارت،�هزینــه��IEEEدر�دســتور�کار�قــرار�گرفــت.�مزیــت�ایــن�کارت�هــا�هزینــه�صــدور�رایــگان�و�

همچنیــن�قــرار�گرفتــن�در�پنــل�کاربــری�افــراد�بالفاصلــه�پــس�از�خریــد�بــود.
در�ادامــه�بــه�منظــور�انجــام�ســایر�پرداخــت�هــای�دانشــگاهی�شــامل�هزینــه�پذیــرش،�رجیســتر�مقــاالت�و�...�مســتر�کارت�هــای�

مجــازی�در�اختیــار�کاربــران�قــرار�گرفــت.

اواســط�ســال��92پــروژه�ای�بــه�نــام�»شــما�پرداخــت�کنیــد«�یــا��UPAYتوســط�تیــم�پرشــین�دانشــجو�آغــاز�بــه�کار�نمــود�و�
�UPAYســرانجام�در�بهمــن�مــاه��93فــاز�اول�ایــن�پــروژه�بــه�بهــره�بــرداری�رســید.�در�سیســتم�»شــما�پرداخــت�کنیــد«�یــا�
کاربــر�مــی�توانــد�بــدون�واســطه�و�بــه�صــورت�آنــی�حســاب�خــود�را�شــارژ�و�پرداخــت�خــود�را�از�طریــق�ســایت�هایــی�کــه�در�
بخــش�خدمــات��UPAYتعریــف�شــده�اســت،�انجــام�دهــد.�ســرانجام�پــس�از�ســال�هــا�تــالش،�بــا�همــکاری�شــما�عزیــزان،�

پرداخــت�هزینــه��IEEEاز�مــدت�زمــان�چندیــن�مــاه�بــه�چنــد�دقیقــه�کاهــش�یافــت.

به�امید�موفقیت�های�بیشتر�همراه�با�همکاری�و�صبوری�شما�سروران�گرانقدر
تیم�پرشین�دانشجو
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خدمات
به�طور�کلی�خدماتی�که�توسط�دپارتمان�ارزی�پرشین�دانشجو�صورت�می�پذیرد،�به�شرح�ذیل�در�سه�دسته�می�باشند:

§ ویزا کارت مجازی قابل شارژ )نوع اول(

ویــزا�کارت�مجــازی�قابــل�شــارژ�بــرای�آندســته�از�افــرادی�کــه�خریدهــای�زیــادی�دارنــد،�پیشــنهاد�مــی�
شــود.�جهــت�اطــالع�از�مشــخصات�ایــن�کارت�و�نحــوه�ثبــت�ســفارش�بــه�ایــن�لینــک�مراجعــه�نمائیــد.

 § مستر کارت مجازی غیرقابل شارژ )نوع دوم(

ایــن�نــوع�کارت�از�نــوع�مســتر�و�غیرقابــل�شــارژ�بــوده�و�هزینــه�صــدور�مناســبی�بــرای�دانشــجویانی�کــه�
قصــد��Applyدارنــد،�دارد.�هزینــه�صــدور�از��5دالر�بــوده�و�در�دو�نــوع�صــدور�آنــی�و�صــدور��24ســاعته�
امــکان�خریــد�از�اکثــر�ســایت�هــا�را�بــرای�شــما�فراهــم�مــی�آورد.�جهــت�اطــالع�از�مشــخصات�ایــن�نوع�

کارت�و�نحــوه�ثبــت�ســفارش�بــه�ایــن�لینــک�مراجعــه�نمائیــد.

§ ویزا کارت مجازی آنی ویژه Toefl، GRE، IEEE، وقت سفارت و ..)نوع سوم(

ایــن�نــوع�کارت�از�نــوع�ویــزا�بــوده�و�از�جملــه�مزیــت�هــای�آن�مــی�تــوان�بــه�صــدور�آنــی�بالفاصلــه�
پــس�از�ثبــت�ســفارش��و�هزینــه�صــدور�رایــگان�آن�اشــاره�کــرد.�از�ایــن�نــوع�کارت�در�ســایت�هایــی�
از�جملــه�ســایت��ETSبــرای�ثبــت�نــام��Toefl)کارت�آنــی��210دالری(،��GRE)کارت�آنــی��205دالری(،�
IEEE،�ریپــورت�نمــرات�تافــل�و�جــی�آر�ای�)کارت�آنــی�19و��27دالری(،�تغییــر�زمــان�آزمــون�تافــل�و�
جــی�آر�ای�)کارت�آنــی��60دالری(،�هزینــه�وقــت�ســفارت،��Sevis�Fee)کارت�آنــی��160و��200دالری(،�
و�...��مــی�تــوان�اســتفاده�کــرد.�جهــت�اطــالع�از�مشــخصات�ایــن�نــوع�کارت�و�نحــوه�ثبــت�ســفارش�

بــه�ایــن�لینــک�مراجعــه�نمائیــد.

خدمات�صدور�ویزا/مستر�کارت

ویژگی�ها

قابلیت پرداخت آنالین از طریق درگاه بانک ملت 1
و اقتصاد نوین.

دریافت قیمت لحظه ای دالر پرشین دانشجو با ارسال عدد 8
1 به شماره ۳۰۰۰۶۷۰۳۵۵۶۵۵۶.

فرم محاسبه آنالین با در نظر گرفتن تغییرات 2
قیمت

صدور فاکتور جهت ارائه به دانشگاه.9

۳www.( دارای نماد اعتماد الکترونیکی تک ستاره
enamad.ir( از سازمان توسعه تجارت الکترونیک.

ارسال رسید اتوماتیک به ایمیل شما پس از ثبت سفارش.1۰

سیستم پورتال پشتیبانی با امکان ارسال تیکت و 4
پیگیری درخواست به صورت آنالین

ارسال کد رهگیری به ایمیل شما به منظور اطمینان از ثبت 11
سفارش خود از طریق منوی »رهگیری سفارش« در سایت 

پرشین دانشجو.

نمایش قیمت روز دالر به صورت اتوماتیک و به ۵
لحظه در سایت.

ارسال پیامک تائید ثبت نام پس از ثبت سفارش به شما.12

پنل کاربری در سایت به منظور مشاهده تاریخچه ۶
سفارشات ثبت شده

صدور ویزا/مستر کارت در دو نوع آنی و 24 ساعته1۳

شارژ حساب خود با دالر در زمان پایین بودن ۷
قیمت ارز

مشاهده کامل تراکنش های موفق و ناموفق14

http://persiandaneshjoo.ir/visa-card-3/virtual_visa_card_reloadable_type_1
http://persiandaneshjoo.ir/visa-card-3/virtual_master_card_nonereloadable_type_2
http://persiandaneshjoo.ir/visa-card-3/onspot_visa_card_gre_toefl_ieee
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فصل 1 : درباره پرشین دانشجو

جهت�ثبت�سفارش�این�نوع�پرداخت�ها�روی�این�کلیک�کنید.� خدمات�پرداخت�اینترنتی

بــه�دلیــل�درخواســت�هــای�زیــاد�اســاتید�محتــرم�و�دانشــجویان�گرامــی�و�طوالنــی�شــدن�پروســه�ثبــت�نــام�در�برخــی�از�مواقــع،�
پرشــین�دانشــجو�تصمیــم�بــه�راه�انــدازی�سیســتم�پرداخــت�اتوماتیــک�نمــود.�بدیــن�منظــور�پــروژه�سیســتم�پرداخــت�اتوماتیــک�بــا�
نــام�»شــما�پرداخــت�کنیــد«�یــا��UPAYپــس�از�مــاه�هــا�تــالش�گــروه�برنامــه�نویســی�ســایت�بــه�بهره�بــرداری�رســید.�در�سیســتم�
جدیــد�شــما�مــی�توانیــد�ثبــت�نــام�و�پرداخــت�هزینــه�در�ســایت�هایــی�کــه�درخواســت�کننــده�زیــادی�دارنــد�را�بــدون�واســطه�و�
بــه�صــورت�آنــی�انجــام�دهیــد.�در�ایــن�حالــت�مــدت�زمــان�پرداخــت�شــما�بیــن��10تــا��15دقیقــه�خواهــد�بــود�و�بــدون�نیــاز�بــه�

واســط�کاربــری�و�در�هــر�ســاعت�از�شــبانه�روز�پرداخــت�خــود�را�تکمیــل�خواهیــد�نمــود.

جهت�دسترسی�به�سایت��UPAYروی�لینک��http://upay.irکلیک�نمائید.�

این�سیستم�به�طور�کلی�برای�پرداخت�های�زیر�در�حال�اجرا�می�باشد.
����ثبت�نام�و�تمدید�عضویت�سالیانه��IEEEبه�صورت�اتوماتیک�در�مدت��10تا��15دقیقه

����ثبت�نام،�ریپورت�نمره�و�تغییر�زمان�آزمون�تافل�)TOEFL(�به�صورت�اتوماتیک�در�مدت��10تا��15دقیقه
����ثبت�نام،�ریپورت�نمره�و�تغییر�زمان�آزمون�جی�آر�ای�)GRE(�به�صورت�اتوماتیک�در�مدت��10تا��15دقیقه

����پرداخت�هزینه�سویس�فی�)SEVIS�FEE(�به�صورت�اتوماتیک�در�مدت��10تا��15دقیقه
����پرداخت�هزینه�وقت�سفارت�آمریکا�به�صورت�اتوماتیک�در�مدت��10تا��15دقیقه

����پرداخت�هزینه�اپلیکیشن�فی�برخی�دانشگاه�های�معروف�به�اتوماتیک�در�مدت��10تا��15دقیقه

�)UPAY(�»خدمات�پرداخت�اتوماتیک�»شما�پرداخت�کنید

1�Toefl�،GRE�،GMAT(ثبــت�نــام�آزمــون�هــای�زبــان�
و�...(.

ارســال�حوالجــات�ارزی�در�ســریعترین�زمــان�ممکــن�بــدون�نیــاز�8
بــه�حســاب�بانکــی.

ــر�2 ــرت�در�سراس ــا�و�کنس ــط�هواپیم ــل�و�بلی رزرو�هت
ــان. جه

پرداخت�هزینه�های�اشتراک�نشریات�و�دریافت�نمونه�کاال.9

ــا�۳ ــگاه�ه ــام�دانش ــت�ن ــه�ثب ــن�هزین ــت�آنالی پرداخ
)Application�Fee(�و�خوابــگاه�هــا.

ــی�1۰ ــه�بررس ــفارت،�SEVIS�FEE،�هزین ــت�س ــه�وق ــت�هزین پرداخ
)WES(ــادا� ــکا�و�کان ــدارک�آمری م

4.PayPal11پرداخت�IEEEپرداخت�هزینه�

رجیســتر�کــردن�مقــاالت�در�ســمینارها�و�کنفرانــس�۵
هــای�خــارج�از�کشــور.

صــدور�ویزا/مســتر�کارت�مجــازی�قابــل�شــارژ�بــه�نــام�شــخص�12
در�کمتــر�از��24ســاعت.

۶ )MYCIC( هزینه اپلیکیشن فی سفارت کانادا
و هزینه اقامت دانمارک

و�تمامــی�پرداخــت�هایــی�کــه�توســط�ویــزا�کارت،�مســتر�کارت،�1۳
پــی�پــال�و�...�انجــام�مــی�شــوند.

http://persiandaneshjoo.ir
http://upay.ir
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فصل 2: چرا در ثبت نام سالیانه فففف شرکت کنیم؟

با�دانش�روز�مهندسی�برق�همگام�شده�و�با�دیگر�اعضای��IEEEدر�سراسر�دنیا�در�ارتباط�هستیم.

از�اخبــار�علمــی�در�زمینــه�مهندســی�بــرق�و�کامپیوتــر�از�طریــق�مجلــه��Spectrum)بــه�صــورت�چــاپ�شــده�یــا�الکترونیــک(�
مطلــع�مــی�شــویم.

�IEEEبهــره�منــد�مــی�شــویم.�پــس�از�اســتفاده�از�قابلیــت��IEEEدر�ســایت��yourname@ieee.orgاز�ایمیــل�مجــازی�بــا�فرمــت�
�Email�aliasو�ایجــاد�ایمیــل،�تــا�زمانــی�کــه�عضــو��IEEEهســتید�در�تمــام�طــول�فعالیــت�هــای�حرفــه�ای�مــی�توانیــد�ایــن�
ــه� ــه�آدرس��http://email.ieee.orgمراجع ــود�بایســتی�ب ــت�خ ــه�اکان ــد.�جهــت�دسترســی�ب ــظ�نمائی ــود�حف ــرای�خ آدرس�را�ب

نمائیــد.

از�تخفیف�ویژه�در�ثبت�مقاالت�در�کنفرانس�های��IEEEبهره�مند�می�شویم.

به�پرتال��myIEEEدسترسی�خواهید�داشت.

به�کتابخانه�)�IEEE�)IEEE�Xplore�Digital�Libraryدسترسی�خواهید�داشت.

ــا�کنفرانــس�هــای� از�تخفیــف�ویــژه�اعضــای��IEEEجهــت�شــرکت�در�کنفرانــس�هــا�بهــره�منــد�خواهیــد�شــد.�در�ارتبــاط�ب
داخلــی�کــه�بخــش�ایــران�)�IEEE�)IEEE�Iran�Sectionحامــی�آن�باشــد،�تخفیــف�در�بهــای�آن�دریافــت�مــی�نمائیــد.�بــرای�

اعضــا�دانشــجو�ایــن�تخفیــف�عــالوه�بــر�تخفیــف�دانشــجویی�خواهــد�بــود.

اعضــا�دانشــجو�)Student�Member(�بــرای�یکبــار�و�بــه�صــورت�رایــگان�مــی�تواننــد�نســخه�دانشــجویی�محصــوالت�شــرکت�
مایکروســافت�را�از�ســایت��IEEE)تحــت�لیســانس(�دانلــود�نماینــد.

استفاده�از�برنامه�Member-get-a-member.�جهت�اطالعات�بیشتر�به�سایت��www.ieee.org/mgmمراجعه�نمائید.

.IEEEشرکت�در�مسابقات�دانشجویی�و�غیردانشجویی�برای�دریافت�جوایز�

شرکت�در�فعالیت�های�علمی�شاخه�های�دانشجویی،�کارگاه�های�آموزشی�و�مسابقات�علمی.

فصل 2: چرا در ثبت نام سالیانه IEEE شرکت کنیم؟
بــا�عضویــت�در��IEEEعــالوه�بــر�بــه�روز�بــودن�و�ارتبــاط�بــا�جامعــه�جهانــی�انجمــن�مهندســین�بــرق�و�الکترونیــک�در�جهــان،�

از�مزایــای�زیــر�بهــره�منــد�خواهیــم�شــد.

همچنیــن�پــس�از�عضویــت�در��IEEEمــی�توانیــد�در�Societyهــای�مختلــف�مرتبــط�بــا�گرایــش�خــود�عضــو�شــده�و�جدیدتریــن�
مطالــب�مرتبــط�بــا�عالقــه�خــود�را�دریافــت�نمائیــد.�جهــت�آشــنایی�بــا�انــواع�Societyهــا�بــه�فایــل�راهنمــای��Societyدر�ســایت�

پرشــین�دانشــجو�)ایــن�لینــک(�مراجعــه�فرمائیــد.

انجمــن IEEE بــرای کشــورهای بــا درآمــد پاییــن شــرایط ویــژه ای را 
بــرای عضویــت در نظــر گرفتــه اســت. افــراد عالقــه منــد بــه عضویــت 
در IEEE در ایــن کشــورها )از جملــه ایــران( مــی تواننــد بــا پرداخــت 
ــاد  ــایت IEEE را ایج ــود در س ــاله خ ــت یکس ــغ 27 دالر، عضوی مبل

. یند نما

http://email.ieee.org
http://www.ieee.org/mgm
www.persiandaneshjoo.ir/IEEE/IEEE-guide-Societies.pdf
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IEEE زمان بندی فعالیت های مرتبط با عضوگیری در 

حفظ اعضا سال جاریاضافه کردن اعضا جدیدزمان
شهریور

تا
آذر

 اعضای جدید:
آغاز دریافت تائید و قدردانی و بسته خوش 

آمدگویی برای سال بعد
آغاز نام نویسی جهت عضویت جدید )2۶ 

مرداد ماه(

آغاز عضویت سال جدید:
فعال شدن فرم اینترنتی تجدید عضویت برای سال بعد توسط 

IEEE )2۶ مرداد(
هر ماه اعضای تازه ملحق شده به یک جلسه اینترنتی برای 

راهنمایی اعضا جدید دعوت می شوند. اطالعات بیشتر 
www.ieee.org/start

دی
تا

فروردین

 زمان پرداخت نیم بها:
شروع پذیرش نیم بها )11 اسفند(

اعالم دیرکرد:
IEEE به اعضایی که ثبت نام خود را تمدید نکرده اند، 

خبررسانی می کند.
)11 دی(

 اردیبهشت
تا

مرداد

 تمرکز روی برنامه ها و فعالیت های نام 
نویسی

آگهی فارغ التحصیلی به دانشجویان:
IEEE به دانشجویانی که فارغ التحصیل شده اند اطالع می 

دهد تا اطالعات خود را بروز رسانی نمایند.

بخــش�ایــران��IEEEدر�گردهمایــی�ســالیانه�ای�مبــادرت�بــه�اهــدای�تقدیرنامــه�و�جوایــز�متعــددی�در�زمینــه�هــای�زیــر�مــی�
نمایــد.�اعضــای�محتــرم�مــی�تواننــد�جهــت�اطــالع�از�نحــوه�ارائــه�تقاضانامــه�خــود�جهــت�بررســی�کمیتــه�جوایــز،�بــه�پایــگاه�

اینترنتــی�بخــش�ایــران�مراجعــه�نماینــد.

جوایزردیفجوایزردیف
پایان نامه کارشناسی برگزیده۶استاد پیشکسوت در امر آموزش و پژوهش1

بانوی برتر مهندسی۷عضو هئیت علمی جوان پژوهشگر2

شاخه دانشجویی برگزیده8رساله دکتری برگزیده۳

شاخه دانشجویی قابل تقدیر9پایان نامه کارشناسی ارشد برگزیده4

عضو فعال برگزیده1۰مشاور برگزیده شاخه های دانشجویی۵

IEEE جوایز بخش ایران 
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فصل 2: چرا در ثبت نام سالیانه فففف شرکت کنیم؟

فصل   
سوم

 مراحل عضویت در سایت 
IEEE برای اولین بار

IEEE راهنمای عضویت در
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IEEE کتابچه راهنمای جامع ثبت نام
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IEEE برای اولین بار فصل 3:   مراحل عضویت در سایت 

ــار�اســت�کــه�مــی�خواهیــد�در�انجمــن�بیــن�المللــی� در�صورتیکــه�قبــال�در�ســایت��IEEEعضــو�نبــوده�ایــد�و�بــرای�اولیــن�ب
مهندســین�بــرق�و�الکترونیــک�ثبــت�نــام�نماییــد،�ابتــدا�بــا�کلیــک�روی�لینــک��www.IEEE.orgبــه�ســایت��IEEEمراجعــه�نمــوده�

و�مراحــل�عضویــت�را�مطابــق�تصاویــر�زیــر�انجــام�دهیــد.

�Joinروی�گزینــه��،IEEEبــه�منظــور�ایجــاد�حســاب�کاربــری�در�ســایت��،www.Ieee.orgپــس�از�ورود�بــه�ســایت��
کلیــک�نماییــد.

مرحله 1(

در�پنجــره�جدیــد�بایســتی�نــوع�عضویــت�خــود�را�انتخــاب�نماییــد.�در�صورتیکــه�دانشــجو�هســتید�و�تمایــل�داریــد�
ــت�علمــی�دانشــگاه� ــد.�در�صورتیکــه�هیئ ــه��Studentرا�انتخــاب�نمایی ــد،�گزین ــری�را�پرداخــت�نمایی ــه�کمت هزین

هســتید�مــی�توانیــد�بــا�انتخــاب�گزینــه��Professionalاقــدام�بــه�عضویــت�در��IEEEنماییــد.

مرحله 2(

http://www.IEEE.org
http://www.IEEE.org
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فصل 3: مراحل عضویت در سایت IEEE برای اولین بار

چند�لحظه�منتظر�بمانید�تا�پنجره�عضویت�باز�شود.

�Createــه� ــود،�بایســتی�روی�گزین ــرای�خ ــری�اختصاصــی�ب ــه�منظــور�ایجــاد�حســاب�کارب ــت�ب در�پنجــره�عضوی
ــد. ــک�نمایی �Accountکلی

مرحله 3(
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در�ایــن�قســمت�بایســتی�اطالعــات�شــخصی�خــود�را�وارد�نماییــد.�در�کادر�طالیــی�شــماره�1،�نــام�کاربــری�و�رمــز�
�IEEE�UserName,�IEEE(عبــور�دلخــواه�خــود�را�وارد�کنیــد.�دقــت�شــود�کــه�نــام�کاربــری�و�کلمــه�عبــور�وارد�شــده�
Password(،�اطالعــات�مــورد�نیــاز�شــما�بــرای�ورود�بــه�حســاب�کاربــری��IEEEشــما�خواهــد�بــود.�لطفــا�مــوارد�

وارد�شــده�را�بــه�خاطــر�بســپارید.

در�کادر�شــماره��4نیــز�بایســتی�بــه�دو�ســوال�امنیتــی�پاســخ�دهیــد.�در�برخــی�مواقــع�از�جملــه�فراموشــی�کلمــه�
عبــور،�فراموشــی�نــام�کاربــری�و�...،�ایــن�ســواالت�بــه�کمــک�شــما�خواهنــد�آمــد.�لطفــا�ایــن�مــوارد�را�بــه�ایمیــل�

خــود�ارســال�نماییــد�تــا�در�صــورت�لــزوم�از�آنهــا�اســتفاده�نماییــد.

مرحله 4(

لطفا این یوزر نیم و پسورد را  )کادر طالیی شماره 1( جهت وارد نمودن در فرم 
ثبت سفارش سایت پرشین دانشجو، صفحه 38 این راهنما، به خاطر بسپارید.

چند�لحظه�منتظر�بمانید�تا�پنجره�عضویت�باز�شود.
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فصل 3: مراحل عضویت در سایت IEEE برای اولین بار

در�صورتیکــه�پیــام�خطــای��Your�Card�does�not�Contain�any�membership�or�subscription�productرا�مشــاهده�توجه
نمودیــد،�روی�گزینــه��Add�IEEE�Membershipکلیــک�کــرده�و�نــوع��Membershipخــود�را�انتخــاب�نماییــد.

ســپس�مطابــق�تصویــر�زیــر،�نــوع�عضویــت�خــود�را�انتخــاب�)در�اینجــا�گزینــه�IEEE�Student�Membership(�کــرده�و�ســپس�
گزینــه��Addرا�کلیــک�نماییــد.
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مشخصات�خواسته�شده�را�وارد�کرده�)آدرس�به�طور�دقیق�وارد�شود(�و�سپس�بر�روی�گزینه��Saveکلیک�کنید. مرحله 5(

Unit ---- ... واحد

Floor ---- طبقه ...

No ---- شماره (پالک) ...

Alley ---- کوچه ...

Blvd---- بلوار ...

St. ---- خیابان ...

Sq. ---- میدان ...

Free Way---- بزرگراه ...

Cross ---- چهارراه (تقاطع) ...

Complex ---- مجتمع ...

همانطور�که�می�دانید�آدرس�انگلیسی�باید�از�آخر�به�اول�نوشته�شود.)مثال:(

تهرانپارس-�خیابان�بهشت-�بعد�از�چهار�راه��بعثت�-�خیابان��196غربی-�کوچه�گلریز-�پالک��25–�واحد14
Unit 14, No 25,Golriz  Alley, West 196 St, after 

جدول راهنمای نوشتن آدرس

before ---- قبل از ...

Rd ---- جاده ...

Ave ---- خیابان بزرگ ...

Alley ---- کوچه ...

Blvd---- بلوار ...

Bldg---- ... ساختمان

In Front of ---- روبروی ...

Near----   ... جنب

Near----  ... نزدیک

after ---- بعد از ...
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فصل 3: مراحل عضویت در سایت IEEE برای اولین بار

مطابــق�تصویــر�زیــر،�در�فــرم�مربوطــه�مشــخصات�دانشــگاهی�خــود�را�وارد�نماییــد.�در�بخــش�اول�در�صورتیکــه�
دانشــجو�هســتید�مــی�توانیــد�گزینــه��I�am�a�student�studying�at�least�part�timeرا�انتخــاب�نماییــد.�در�صورتیکــه�

تمایــل�داریــد�عضویــت�شــما�بــه�صــورت��Memberباشــد،�گزینــه��I�am�a�professionalرا�انتخــاب�نماییــد.

در�بخش�دوم�نام�دانشگاه�محل�تحصیل�خود�را�در�کادر�مربوطه�جستجو�کرده�و�در�فرم�وارد�نمایید.

�Expected�،رشــته�تحصیلــی�،Academic�Program�،مقطــع�تحصیلــی�،Degree�being�pursuedدر�قســمت�
�Current�Technology�Focusــد�شــد�و�در�بخــش� ــل�خواهی ــارغ�التحصی ــی�کــه�ف ــخ�تقریب graduation�date،�تاری

ــد. ــک�کنی ــه��Saveرا�کلی ــپس�گزین ــد.�س ــود�را�وارد�نمایی ــی�خ ــه�تحقیقات ــش�زمین گرای

مرحله 6(
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در�صوتیکــه�تمایــل�داریــد�در��Societies��IEEEعضــو�شــوید،�روی��Societiesمــورد�نظــر�کلیــک�کنیــد.�بــه�عنــوان�
�IEEEدر�حــال�اضافــه�شــدن�بــه�مجموعــه�حســاب�کاربــری��Power�and�Energyمثــال�در�تصویــر�زیــر�انجمــن�
شــما�مــی�باشــد.�در صورتیکــه تمایــل بــه ثبــت نــام در Societies  IEEE نداریــد، بــه منظــور 

ادامــه ثبــت نــام بــه صفحــه  21  برویــد.

مرحله 7(

ــش� ــه�گرای ــه�ب ــا�توج ــد�ب ــی�توانی ــما�م ــه�ش ــای�تخصصــی��IEEEهســتند�ک ــن�ه ــا�انجم ــی��Societyه ــور�کل ــه�ط ب
تحصیلــی�و�عالقــه�خــود،�در�آنهــا�عضــو�شــده�و�از�مزایــای�آنهــا�بهــره�منــد�شــوید.�مزایــای�عضویــت�در�ایــن�انجمــن�
هــا�عــالوه�بــر�تخفیــف�ویــژه�در�کنفرانــس�هایــی�کــه�توســط�همیــن�انجمــن�هــا�برگــزار�مــی�شــود،�ارســال�نشــریات�
تخصصــی�مرتبــط�در�همــان�زمینــه�مــی�باشــد.�جهــت�دسترســی�بــه�جزییــات�نشــریات�و�ژورنــال�هــای�ارســالی،�بــه�

بخــش��Includeدر�انجمــن�مربوطــه�مراجعــه�نماییــد.
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فصل 3: مراحل عضویت در سایت IEEE برای اولین بار

ــود�و� ــک�زده�ش ــا�Power�&�Energy�Sociert�Library,�IEEE(�تی ــر�)در�اینج ــورد�نظ ــر��Societiesم ــره�زی در�پنج
ــود. ــک�ش ــه��Add�Selected�Itemsکلی ــپس�گزین س

مرحله 8(
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در�قســمت���Subscription�Optionsمــی�تــوان�نــوع�ارســال�مجــالت��IEEEرا�انتخــاب�نمــود.�در�صورتیکــه�تمایــل�
داریــد�بــا�هزینــه�کمتــری�ثبــت�نــام�شــما�انجــام�شــود�روی�گزینــه��Editکلیــک�کنیــد.�

مرحله 9(

در�پنجــره�جدیــد�گزینــه��Electronicرا�تیــک�زده�و�گزینــه��Saveکلیــک�شــود.�در�ایــن�صــورت�مجــالت��IEEEبــه�
صــورت�فایــل��Pdfدر�دســترس�شــما�قــرار�خواهنــد�گرفــت.�در�صورتیکــه�گزینــه��Printرا�تیــک�بزنیــد�مجــالت�

بــا�پســت�بــرای�شــما�ارســال�خواهنــد�شــد�و�هزینــه��43دالر�مــی�شــود.

مرحله 10(
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در�پنجره�بعدی�علت�عضویت�خود�در��IEEEرا�عالمت�زده�و�روی��Proceed�to�Checkoutکلیک�نمائید.

ــی� ــمت��Referring�Member�Nameو���Referring�IEEE�Member�Numberم ــاری )Optional(:�در�قس اختی
توانیــد�نــام�و�شــماره�عضویــت�کســی�کــه�عضویــت�در��IEEEرا�بــه�شــما�پیشــنهاد�داده�اســت،�وارد�نماییــد.�ایــن�

قســمت�بــه�صــورت�اختیــاری�بــوده�و�نیــازی�بــه�تکمیــل�آن�نمــی�باشــد.

مرحله 11(

در�مرحله�آخر�مبلغ�دالری�قابل�پرداخت�جهت�عضویت�در�سایت��IEEEدر�بخش��Totalنمایش�داده�خواهد�شد. مرحله 12(

 لطفا این عدد را )در اینجا 75 دالر( به منظور شارژ حساب کاربری در سایت پرشین دانشجو و 
وارد نمودن در فرم ثبت سفارش پرداخت هزینه IEEE، صفحه 38 این راهنما، به خاطر بسپارید.
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IEEE
مرحله ثبت نام 

پایان 

ــت  ــد عضوی ــه تمدی ــن مرحل در ای

ت IEEE تکمیــل شــده 
شــما در ســای

ــه منظــور تکمیــل فراینــد  اســت. ب

ثبــت نــام و پرداخت هزینــه دالری، 

فصــل  پنجــم  را مطالعــه فرمائیــد.
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فصل 3:   مراحل عضویت در سایت فففف برای اولین بار

فصل   
چهارم

 تمدید عضویت سالیانه
IEEE در سایت 

IEEE راهنمای تمدید عضویت
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IEEE کتابچه راهنمای جامع ثبت نامIEEE فصل 4 :  تمدید عضویت سالیانه در سایت 

در�صورتیکــه�قبــال�عضــو��IEEEبــوده�ایــد،�جهــت�تمدیــد�ثبــت�نــام�ســالیانه،�ابتــدا�وارد�ســایت��www.ieee.orgشــده�و�مراحــل�
را�مطابــق�ذیــل�انجــام�دهیــد.

پس�از�مراجعه�به�سایت��www.ieee.orgمطابق�تصویر�زیر،�روی�گزینه��Renewکلیک�نمایید. مرحله 1(

در�پنجره�جدید�به�منظور�تمدید�عضویت�سالیانه�خود�گزینه��Begin�Renewal�Processرا�کلیک�نمایید. مرحله 2(

http://www.ieee.org
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IEEE فصل 4 :  تمدید عضویت سالیانه در سایت

در�بخــش��Sign�Inیــوزر�نیــم�و�پســورد�ســایت��IEEEرا�کــه�قبــال�بوســیله�آن�ثبــت�نــام�خــود�را�انجــام�داده�ایــد،�
وارد�نماییــد.

مرحله 3(

ــرم�ثبــت�ســفارش��IEEEدر� ــه�منظــور�اســتفاده�در�ف ــم�و�پســورد�وارد�شــده�را�)کادر�نارنجــی�شــماره�1(�ب ــوزر�نی ــا�ی لطف
ــه�خاطــر�داشــته�باشــید. ســایت�پرشــین�دانشــجو،�صفحــه 39 ایــن راهنمــا،�ب

در�صفحه�جدید�روی�گزینه��Proceed�to�Checkoutکلیک�نمائید. مرحله 4(

توجه: نحوه تغییر نوع Subscription در صفحه 21  این راهنما  ارائه شده است.
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در�اینجا�مجموع�مبلغ�قابل�پرداخت�به�دالر�)�Total�US$(�به�شما�نشان�داده�خواهد�شد. مرحله 5(

لطفا مبلغ دالر نهایی را )کادر نارنجی شماره 2( به منظور استفاده در فرم ثبت سفارش 
IEEE در سایت پرشین دانشجو، صفحه 39 این راهنما، به خاطر داشته باشید.

IEEE
مرحله ثبت نام 

پایان 

تمدیــد  مرحلــه  ایــن  در 

 IEEE عضویــت شــما در ســایت

تکمیــل شــده اســت. بــه منظور 

ــام و  ــت ن ــد ثب ــل فراین تکمی

پرداخــت هزینــه دالری، فصــل  

پنجــم  را مطالعــه فرمائیــد.
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فصل   

پنجم

پرداخت هزینه اتوماتیک عضویت
 UPAY در سایت IEEE 

راهنمای ایجاد حساب کاربری در سایت
راهنمای شارژ حساب

IEEE راهنمای تکمیل فرم پرداخت اتوماتیک
جدول راهنمای رفع خطای پرداخت هوشمند
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جهــت�تکمیــل�پروســه�عضویــت�در�IEEE،�بایســتی�هزینــه�دالری�عضویــت�را�در�ســایت�IEEE،�پرداخــت�نماییــد.�از�آنجاییکــه�بــا�
توجــه�بــه�شــرایط�موجــود�دسترســی�بــه�ویــزا�کارت�/�مســتر�کارت�اندکــی�ســخت�اســت،�شــما�مــی�توانیــد�هزینــه�عضویــت�را�از�
طریــق�ســایت�پرشــین�دانشــجو�پرداخــت�نمائیــد.��پرشــین�دانشــجو�بــه�منظــور�تســریع�در�پرداخــت،�سیســتم�جدیــد�بــا�نــام�»شــما�
پرداخــت�کنیــد«�یــا��UPAYرا�بــه�شــما�معرفــی�مــی�نمایــد.�بدیــن�منظــور�ابتــدا�بایســتی�بــه�ســایت��www.upay.irمراجعــه�نماییــد.

ــود� ــفارش��IEEEخ ــه�س ــت�هزین ــاب�و�پرداخ ــارژ�حس ــور�ش ــه�منظ ــایت��www.upay.irب ــه�س ــه�ب ــس�از�مراجع پ
بایســتی�حســاب�کاربــری�ایجــاد�نماییــد.�بدیــن�منظــور�روی�گزینــه�*ورود/عضویــت*�و�ســپس�*ایجــاد�حســاب�

ــد.� ــری*�کلیــک�نمایی کارب

مرحله 1(

در�صفحــه�جدیــد�مشــخصات�خــود�را�بــه�طــور�دقیــق�در�فــرم�ثبــت�نــام�وارد�نماییــد.�بــا�توجــه�بــه�اینکــه�لینــک�
فعالســازی�حســاب�کاربــری�شــما�بــه�ایمیــل�وارد�شــده�در�ایــن�فــرم�ارســال�خواهــد�شــد،�لطفــا�ایمیــل�خــود�را�

بــه�درســتی�وارد�نماییــد.

مرحله 2(

راهنمای�ایجاد�حساب�کاربری�در�سایت

http://www.upay.ir
http://www.upay.ir
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پــس�از�تکمیــل�فــرم�و�انتخــاب�گزینــه�»ثبــت«�یــک�ایمیــل�حــاوی�لینــک�فعــال�ســازی�بــرای�شــما�مــی�شــود.�
بــا�کلیــک�بــر�روی�لینــک�فعــال�ســازی�کــه�در�ایمیــل�ارســالی�مــی�باشــد�شــما�مــی�توانیــد�حســاب�خــود�را�فعــال�

نمــوده�و�ســپس�بــه�ســایت�وارد�شــوید.

مرحله 3(

پــس�از�تائیــد�حســاب�کاربــری�بــه�ســایت��www.ieeesb.irمراجعــه�و�ســپس�روی�گزینــه�»ورود/عضویــت«�کلیــک�
نمــوده�و�در�پنجــره�بــاز�شــده�بــا�نــام�کاربــری�و�رمــز�عبــور�کــه�ایجــاد�نمودیــد،�وارد�حســاب�کاربــری�خــود�شــوید.

مرحله 4(

راهنمای�شارژ�حساب

http://www.ieeesb.ir
http://www.ieeesb.ir
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سپس�پس�از�کلیک�روی�نام�خود،�گزینه�»افزایش�موجودی«�را�انتخاب�نمائید. مرحله 5(

اطالعات�مورد�نیاز�جهت�شارژ�حساب�را�در�فرم�مربوطه�واد�نمایید.

در�قســمت�مبلــغ�شــارژ،�مبلــغ�دالری�را�کــه�در�قســمت��Total�US$�یــا��Subtotal�US$�در�حســاب�کاربــری�شــما�
در�ســایت��www.ieee.orgمشــاهده�مــی�نماییــد،�وارد�نماییــد�و�ســپس�گزینــه�پرداخــت�را�کلیــک�نماییــد.

مرحله 6(

http://www.ieee.org
http://www.ieee.org
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ســپس�بــه�درگاه�آنالیــن�بانکــی�متصــل�شــده�و�بــا�تمامــی�کارتهــای�عضــو�شــبکه�شــتاب،�تنهــا�بــا�داشــتن�رمــز�
اینترنتــی�کارت�خــود،�پرداخــت�را�تکمیــل�نمائیــد.

مرحله 7(

در�صورت�پرداخت�موفقیت�آمیز�و�دریافت�تاییده�زیر،�حساب�شما�با�موفقیت�شارژ�شده�است. مرحله 8(
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ــه�و� ــه�ســایت��www.ieeesb.irرفت ــوق،�ب ــده�ف ــت�تائی ــاز�و�دریاف ــورد�نی ــغ�م ــه�مبل ــود�ب ــس�از�شــارژ�حســاب�خ پ
مطابــق�تصویــر�زیــر�بــه�بخــش�خدمــات�ســایت�رفتــه�و�جهــت�پرداخــت�اتوماتیــک�هزینــه�عضویــت��IEEEخــود،�

گزینــه�پرداخــت�هزینــه��IEEEرا�انتخــاب�نمائیــد.

مرحله 9(

راهنمای تکمیل فرم پرداخت 

http://www.ieeesb.ir
http://www.ieeesb.ir
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در�ایــن�حالــت�پنجــره�صفحــه��بعــد�را�خواهیــد�داشــت.�شــما�بایســتی�فــرم�مربوطــه�را�بــا�توجــه�بــه�اطالعــات�
شــخصی�خــود�)نــام،�نــام�خانوادگــی،�تلفــن�تمــاس�و�آدرس�ایمیــل�و�...(�تکمیــل�نمائیــد.�دقــت�نمائیــد�کــه�آدرس�
ایمیــل�و�شــماره�موبایــل�خــود�را�بــه�دقــت�وارد�نمائیــد،�زیــرا�تنهــا�راه�ارتباطــی�پرشــین�دانشــجو�بــا�شــما�خواهــد�

بــود.�همچنیــن�فاکتورهــا�و�پیامــک�هــای�تاییــد�ســفارش�بــه�ایــن�اطالعــات�ارســال�خواهــد�شــد.

همچنیــن�در�قســمت�نــام�کاربــری��IEEEو�کلمــه�عبــور��IEEEبایســتی،��User�Nameو��Passwordکــه�در�ســایت�
�IEEEقبــال�ایجــاد�نمــوده�ایــد�را�بــه�دقــت�وارد�نمائیــد�)کادر��16و�17(.�نــام�کاربــری�و�کلمــه�عبــور��IEEEرا�بــا�
توجــه�بــه�آنچــه�کــه�در�کادر�طالئــی�شــماره��1)صفحــه��19ایــن�راهنمــا(�در�ســایت��IEEEانتخــاب�نمودیــد،�وارد�

نمائیــد.

ــغ�دالری��Totalکــه�در�اکانــت�شــما�در�ســایت��IEEEمشــخص�شــده�اســت� ــز�مبل ــغ�ســفارش�نی در�بخــش�مبل
بــه�صــورت�دقیــق�وارد�نمائیــد�)کادر�18(.�ایــن�قســمت�را�بــا�توجــه�بــه�کادر�طالئــی�شــماره��2)صفحــه��26ایــن�

راهنمــا(�در�بخــش�مربوطــه�وارد�نمائیــد.

مرحله 10(

راهنمای 
فرم ثبت 
سفارش 

برای کسانی 
که اولین بار 
 IEEE عضو

شده اند.
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ــات� ــه�اطالع ــه�ب ــا�توج ــه�را�ب ــرم�مربوط ــتی�ف ــما�بایس ــت.�ش ــد�داش ــر�را�خواهی ــره�زی ــت�پنج ــن�حال در�ای
شــخصی�خــود�)نــام،�نــام�خانوادگــی،�تلفــن�تمــاس�و�آدرس�ایمیــل�و�...(�تکمیــل�نمائیــد.�دقــت�نمائیــد�کــه�
آدرس�ایمیــل�و�شــماره�موبایــل�خــود�را�بــه�دقــت�وارد�نمائیــد،�زیــرا�تنهــا�راه�ارتباطــی�پرشــین�دانشــجو�بــا�
شــما�خواهــد�بــود.�همچنیــن�فاکتورهــا�و�پیامــک�هــای�تاییــد�ســفارش�بــه�ایــن�اطالعــات�ارســال�خواهــد�

شــد.

ــه�در� ــتی،��User�Nameو��Passwordک ــور��IEEEبایس ــه�عب ــری��IEEEو�کلم ــام�کارب ــن�در�قســمت�ن همچنی
ســایت��IEEEقبــال�ایجــاد�نمــوده�ایــد�را�بــه�دقــت�وارد�نمائیــد�)کادر��16و�17(.�نــام�کاربــری�و�کلمــه�عبــور�
�IEEEــایت� ــا(�در�س ــن�راهنم ــه��30ای ــماره��1)صفح ــی�ش ــه�در�کادر�نارنج ــه�ک ــه�آنچ ــه�ب ــا�توج �IEEEرا�ب

ــد.� ــد،�وارد�نمائی انتخــاب�نمودی

در�بخــش�مبلــغ�ســفارش�نیــز�مبلــغ�دالری��Totalکــه�در�اکانــت�شــما�در�ســایت��IEEEمشــخص�شــده�اســت�
بــه�صــورت�دقیــق�وارد�نمائیــد�)کادر�18(.�ایــن�قســمت�را�بــا�توجــه�بــه�کادر�نارنجــی�شــماره��2)صفحــه��31

ایــن�راهنمــا(�در�بخــش�مربوطــه�وارد�نمائیــد.

مرحله 10(

راهنمای فرم 
ثبت سفارش 
برای کسانی 
که قبال عضو 
IEEE بوده 
اند و نیاز 
به تمدید 
عضویت 

دارند.
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پــس�از�انتخــاب�گزینــه�پرداخــت،�پنجــره�زیــر�را�خواهیــم�داشــت.�در�ایــن�حالــت�سیســتم�بــه�صــورت�اتوماتیــک�
ــا��5 ــن��3ت ــان�پرداخــت�حــدودا�بی ــد.�زم ــد�ســالیانه��IEEEمــی�نمای ــه�عضویت/تمدی ــه�پرداخــت�هزین شــروع�ب
دقیقــه�خواهــد�بــود�و�در�ایــن�زمــان�شــما�نبایــد�پنجــره�مربوطــه�را�ببندیــد.�در�طــول�پرداخــت�بــه�بخــش�توضیــح�
و�کــد�وضعیــت�در�جدولــی�کــه�در�انتهــای�صفحــه�مــی�آیــد،�توجــه�نمائیــد.�در�صــورت�بــروز�خطــا�در�پرداخــت�از�
طریــق�ایــن�جــدول�مــی�توانیــد�مشــکل�و�خطــا�را�مشــاهده�و�اصــالح�نمائیــد.�کــد�وضعیــت�در�شــروع�پرداخــت�

�100و�در�حالــت��Waiting�For�Resultمــی�باشــد.

مرحله 11(

در�صــورت�پرداخــت�موفقیــت�آمیــز�پنجــره�زیــر�را�خواهیــد�داشــت.�کــد�وضعیــت�پــس�از�پرداخــت�موفــق��200
و�در�حالــت��Payment�Successfulخواهــد�بــود.�جهــت�مشــاهده�رســید�روی�آیکــون�قرمــز�رنــگ�کلیــک�نماییــد.

مرحله 12(
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در�صورتیکــه�بــه�هــر�دلیــل�در�هنــگام�پرداخــت�بــا�پنجــره�»خطــا�در�پرداخــت«�مواجــه�شــدید،�پــس�از�مشــاهده�کــد�
وضعیــت�و�توضیــح�خطــا�در�جــدول�مربوطــه،�از�جــدول�زیــر�خطــای�ایجــاد�شــده�را�تشــخیص�داده�و�برطــرف�نمائیــد.

 جدول 
خطاها

جدول راهنمای رفع خطای پرداخت
علت و رفع خطاتوضیحکد
0Waiting For System.لطفا صفحه پرداخت را ببندید و چند ساعت دیگر تالش نمایید

100Waiting For Result OR Under processخطا نیست -  در حال انجام عملیات پرداخت

200Payment Successful.شما موفقیت آمیز است IEEE خطا نیست -  پرداخت

401Cannot Sign in ــرم اشــتباه ــور IEEE خــود را در ف ــه عب ــا کلم ــری و ی ــام کارب ن
ــد. ــالش نمائی ــا اصــالح و مجــددا ت ــد. لطف ــوده ای وارد نم

402The dollar amount is not matching مقــداری دالری وارد شــده در فــرم پرشــین دانشــجو بــا مقــدار
ــت.  ــاوت اس ــایت IEEE متف ــما در س ــود در کارت ش دالر موج

ــد. ــالش نمائی ــا اصــالح و مجــددا ت لطف
405Cart is empty خالــی اســت و هنــوز مراحــل IEEE کارت شــما در ســایت

عضویــت خــود را تکمیــل نکــرده ایــد. لطفــا بــه حســاب کاربــری 
ــد. ــالح نمائی ــه و اص ــایت IEEE مراجع ــود در س خ

406User balance is not enough to pay مبلــغ دالری موجــود در اکانــت شــما در ســایت پرشــین دانشــجو
کمتــر از مبلــغ دالری جهــت پرداخــت در کارت شــما در ســایت 
IEEE مــی باشــد. لطفــا حســاب خــود را بــه مقــدار مــورد نیــاز 

شــارژ و مجــددا تــالش نمائیــد.
407Edit Address button is not available 

and checkout page is not available
ــل نکــرده  ــاری در ســایت IEEE را تکمی ــای اجب برخــی از فیلده
ایــد. لطفــا بــه حســاب کاربــری خــود در ســایت IEEE مراجعــه 

و بخــش هــای مربوطــه را تکمیــل نمائیــد.
432Payment failed after submitting 

Complete Membership and Checkout
به دلیل مشکل در درگاه پرداخت IEEE در حال حاضر قادر به 

پرداخت نمی باشیم. لطفا ساعاتی دیگر مراجعه فرمائید.
411Cannot Pay در حال حاضر پرداخت امکان IEEE به دلیل مشکل در سایت

پذیر نیست. لطفا در ساعاتی دیگر مجددا مراجعه نمائید.
434Payment failed در حال حاضر پرداخت امکان IEEE به دلیل مشکل در سایت

پذیر نیست. لطفا در ساعاتی دیگر مجددا مراجعه نمائید.

در صورتیکه با خطایی غیر از خطاهای باال مواجه شدید با پشتیبانان پرشین دانشجو 
تماس بگیرید تا شما را راهنمایی نمایند. اطالعات در بخش درباره ما آمده است.
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   راهنمای فعال نمودن
IEEE ایمیل در 

IEEE راهنمای ساخت ایمیل در
Gmail به IEEE راهنمای اضافه کردن ایمیل
Yahoo به IEEE راهنمای اضافه کردن ایمیل



39 38

IEEE کتابچه راهنمای جامع ثبت نامIEEE فصل 6:   راهنمای فعال نمودن ایمیل در 

مرحله 1(

پــس�از�اینکــه�در�ســایت��IEEEثبــت�نــام�نمودیــد�و�گــروه�پرشــین�دانشــجو�پرداخــت�ارزی�شــما�را�انجــام�داد،�مــی�توانیــد�بــا�
مراجعــه�بــه�ســایت��www.ieee.orgو�مطابــق�مراحــل�زیــر،�ایمیــل�خــود�را�ایجــاد�نمائیــد.�

مرحله 2(

��https://www.ieee.org/profile/public/login/publiclogin.htmlبــه�منظــور�ســاختن�ایمیــل�مــی�توانیــد�بــه�لینــک�
ــد،�وارد�نماییــد.� ــام�نمــوده�ای ــری�و�پســورد�خــود�را�کــه�قبــال�در�ســایت��IEEEثبــت�ن ــام�کارب ــد.�ن مراجعــه�نمایی

ســپس�گزینــه��Sign�Inرا�کلیــک�کنیــد.

�Checkــه� ــرده�و�گزین ــد،�وارد�ک ــد�در�ســایت��IEEEایجــاد�نمایی ــی�خواهی ــه�م ــی�ک در�کادر�شــماره��3آدرس�ایمیل
�Createرا�کلیــک�نماییــد.�در�کادر�مربــوط�بــه�پســورد�نیــز،�رمــز�عبــور�خــود�را�وارد�نمــوده�وگزینــه��Availiability

ــد. ــک�کنی �GoogleApps@IEEE�Accountرا�کلی

http://www.ieee.org
http://www.ieee.org
https://www.ieee.org/profile/public/login/publiclogin.html
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در�پنجره�جدید�در�صورتیکه�ایمیل�وارد�شده�صحیح�است،�گزینه��Yes,�Create�accountرا�انتخاب�کنید. مرحله 3(

http://در�ایــن�مرحلــه�ایمیــل�شــما�ثبــت�شــده�اســت.�جهــت�دسترســی�بــه�ایمیــل�خــود�بایســتی�بــه�آدرس��
ــد،�وارد�ایمیــل�خــود� ــا�اســتفاده�از�ایمیــل�و�پســوردی�کــه�ایجــاد�نمــوده�ای ��email.ieee.orgمراجعــه�نمائیــد�و�ب

شــوید.

مرحله 4(

 http://email.ieee.org
 http://email.ieee.org
 http://email.ieee.org
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نام�کاربری�و�کلمه�عبور�خود�را�وارد�و�گزینه��Sign�Inکلیک�شود. مرحله 5(
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در�این�مرحله�ایمیل�شما�ساخته�شده�است. مرحله 6(

برخی مواقع در صورتیکه با آی پی ایران بخواهید وارد اکانت ایمیل خود شوید، ممکن است با خطای 
زیر مواجه شوید. در این صورت جهت دسترسی می توانید IP خود را تغییر داده و مجددا تالش نمایید.

توجه:

ــات  ــدگان خدم ــه دهن ــایر ارائ ــه س ــود را ب ــل IEEE خ ــد ایمی ــی توانی ــکل م ــن مش ــع ای ــور رف ــه منظ ب
ــه  ــق Gmail و Yahoo ب ــورت از طری ــن ص ــد. در ای ــه نمایی ــد Yahoo، Gmail و ... اضاف EMAIL همانن
راحتــی بــه ایمیــل IEEE خــود دسترســی خواهیــد داشــت و مشــکل عــدم دسترســی برطــرف خواهــد شــد.

راهنمای افزودن ایمیل IEEE به Gmail و Yahoo در ادامه آمده است.
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بــه منظــور اضافــه نمــودن ایمیــل IEEE بــه Gmail، بــه قســمت Setting در Gmail خــود برویــد. 
بــر روی Accounts کلیــک نماییــد ســپس بــر روی Add another email address کلیــک کنیــد.

Gmail به IEEE راهنمای اضافه کردن ایمیل

مرحله 1(
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ــد.  ــه نمایی ــود مراجع ــل خ ــه ایمی ــر روی Add Account ب ــک ب ــد از کلی ــمت بع ــن قس در ای
ایمیلــی از Gmail بــرای تاییــد ایــن عملیــات بــرای شــما ارســال شــده اســت کــه دارای یــک کــد 
و لینــک هســت، شــما هــم مــی توانیــد کــد مــورد نظــر را کپــی کنیــد در مرحلــه ی بعــد وارد 

کنیــد و هــم مــی توانیــد روی لینــک کلیــک نماییــد و عملیــات بــا موفقیــت انجــام شــود.

در�کادر�مربوطه�ایمیل��IEEEخود�را�وارد�و�گزینه��Next�Stepکلیک�شود.

سپس�پسورد�ایمیل��IEEEخود�را�در�کادر�مربوطه�وارد�نمایید�و�گزینه��Add Accountکلیک�شود.

مرحله 2(

مرحله 3(

مرحله 4(
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Yahoo به IEEE راهنمای اضافه کردن ایمیل

بــه منظــور اضافــه نمــودن ایمیــل IEEE بــه Yahoo، بــه قســمت Setting در Yahoo خــود برویــد. 
بــر روی Accounts کلیــک نماییــد ســپس بــر روی Add Another Mail Box کلیــک کنیــد.

در�پنجره�جدید�روی��Googleکلیک�نمایید.

مرحله 1(

مرحله 2(
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در پنجره جدید ایمیل IEEE خود را وارد نموده و روی گزینه Add Mailbox کلیک نمایید.

ــت  ــوزر و پســورد اکان ــا ی ــود و از م ــی ش ــاز م ــه صــورت pop up ب ــره ب ــک پنج ــپس ی  س
ــم. ــی نمایی ــات  را وارد و Sign in م ــا اطالع ــد. در اینج ــی خواه ــده را م ــاب ش انتخ

مرحله 3(

مرحله 4(
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ــا  ســپس یاهــو از مــا تاییــد نهایــی را جهــت اتصــال ایــن اکانــت بــه ایمیــل یاهــو مــی گیــرد. ب
ــد اتصــال را ادامــه مــی دهیــم. ــه Allow فراین انتخــاب گزین

پــس از انتخــاب Allow، پیــام موفقیــت آمیــز بــودن 
ــد  ــش داده خواه ــو نمای ــه یاه ــل شــما ب اتصــال ایمی

شــد. در ایــن  حالــت گزینــه Done کلیــک شــود.

در پایان مطابق تصویر زیر اکانت جدید شما به Yahoo اضافه شده است.

مرحله 5(

مرحله 6(

مرحله 7(
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فصل   

هفتم   

My IEEE  دسترسی به  
My Account و 

IEEE دسترسی به ناحیه کاربری
IEEE کارت عضویت

IEEE اعضا بخش ایران
My Account دسترسی به
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با�مراجعه�به�سایت���www.ieee.orgروی�گزینه��My�IEEEکلیک�نمایید. مرحله 1(

My Account و My IEEE  فصل 7:   دسترسی به

پــس�از�اینکــه�در�ســایت��IEEEثبــت�نــام�نمودیــد�و�گــروه�پرشــین�دانشــجو�پرداخــت�ارزی�شــما�را�انجــام�داد،�مــی�توانیــد�بــا�
مراجعــه�بــه�ســایت��www.ieee.org،�در�بخــش�My�IEEE،�کارت�عضویــت،�مشــخصات�ناحیــه�عضویــت�همــراه�بــا�ســمت�اعضــا�

بخــش�ایــران��IEEEو�...�را�مشــاهده�نماییــد.

بــا�کلیــک�روی�نــام�خــود�مــی�توانیــد�بــه�اطالعــات�حســاب�کاربــری�)کادر�3(�و�کارت�عضویــت��IEEE)کادر�4(�
خــود�دسترســی�داشــته�باشــید�در�صورتیکــه�بخواهیــد�مســتقیما�بــه�ایمیــل��IEEEخــود�دسترســی�داشــته�باشــید�
ــل� ــران�قاب ــش�ای ــا�بخ ــه��Iran�Sectionاعض ــک�روی�گزین ــا�کلی ــد.�ب ــک�نمایی ــه��Mail)کادر�5(�کلی روی�گزین

مشــاهده�خواهنــد�بــود.

مرحله 2(

IEEE دسترسی به ناحیه کاربری

http://www.ieee.org
http://www.ieee.org
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در�صــورت�کلیــک�روی�کادر�شــماره��3تصویــر�قبــل،�اطالعــات�حســاب�کاربــری��IEEEخــود�را�مشــاهده�خواهیــد�
. د نمو

مرحله 3(

در�صورت�کلیک�روی�کادر�شماره�4،�کارت�عضویت��IEEEخود�را�مشاهده�خواهید�نمود. مرحله 4(

IEEE کارت عضویت
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در�صورت�کلیک�روی�کادر�شماره��5تصویر�قبل،�مستقیما�به�ایمیل�خود�دسترسی�خواهید�داشت. مرحله 5(

برخی مواقع در صورتیکه با آی پی ایران بخواهید وارد اکانت ایمیل خود شوید، ممکن است با خطای توجه:
زیر مواجه شوید. در این صورت جهت دسترسی می توانید IP خود را تغییر داده و مجددا تالش نمایید.
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پــس�از�اینکــه�در�ســایت��IEEEثبــت�نــام�نمودیــد�و�گــروه�پرشــین�دانشــجو�پرداخــت�ارزی�شــما�را�انجــام�داد،�مــی�توانیــد�بــا�
ــا� مراجعــه�بــه�ســایت��www.ieee.org،�پــس�ازورود�بــه�حســاب�کاربــری�خــود�از�طریــق�گزینــه�Sign�In،�اطالعــات�مرتبــط�ب

حســاب�کاربــری�را�مشــاهده�نماییــد.

پــس�از�رود�بــه�حســاب�کاربــری�از�طریــق�دکمــه�Sign�In،�روی�نــام�خــود�کلیــک�کــرده�و�گزینــه��My�Accountمرحله 1(
را�انتخــاب�نماییــد.

در�صفحه�جدید�می�توانید�با�مراجعه�به�بخش�های�مربوطه،�تغییرات�خود�را�انجام�دهید.مرحله 2(

My Account دسترسی به

http://www.ieee.org
http://www.ieee.org
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در�صــورت�کلیــک�روی�بخــش��Manage�Personal�Profile)کادر�1(،�تصویــر�زیــر�را�خواهیــم�داشــت.�در�ایــن�بخــش�مرحله 3(
مشــخصات�فــردی،�ایمیــل،�اطالعــات�تمــاس،�بیوگرافــی�و�تصویــر�خــود�را�مــی�توانیــد�وارد�نمایید.
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My Account و My IEEE فصل 7: دسترسی به

ــر�را�خواهیــم�داشــت.�در�ایــن�بخــش�مرحله 4( ــر�زی در�صــورت�کلیــک�روی�بخــش��View�order�history)کادر�2(،�تصوی
تاریخچــه�پرداخــت�هــای�خــود�را�مشــاهده�مــی�نماییــد.

در�صــورت�کلیــک�روی�بخــش��Change�e-mail�address�and�password)کادر�5(،�تصویــر�زیــر�را�خواهیــم�مرحله 5(
ــد. ــود�را�وارد�نمایی ــی�خ ــواالت�امنیت ــور�و�س ــز�عب ــل،�رم ــد�آدرس�ایمی ــی�توانی ــن�بخــش�م ــت.�در�ای داش

تغییر�یوزرنیم،�پسورد�و�ایمیل
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�Communicationــش� ــن�در�بخ ــت.�همچنی ــد�داش ــی�خواهی ــای��IEEEدسترس ــوگ�ه ــه�کاتال ــش��Catalog)کادر�3(�ب در�بخ
ــد. ــن�نمایی ــت�و�...�را�تعیی ــل،�پس ــق�ایمی ــا��IEEEاز�طری ــاط�ب ــوه�ارتب ــد�نح ــی�توانی �Preferences)کادر�4(�م

در�صــورت�کلیــک�روی�بخــش��Manage�address�information)کادر�6(،�تصویــر�زیــر�را�خواهیــم�داشــت.�در�ایــن�مرحله 6(
بخــش�مــی�توانیــد�آدرس�پســتی�خــود�را�جهــت�دریافــت�نشــریات�و�...�تغییــر�دهیــد.
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فصل 8:  تغییر وضعیت Member )89 دالر( به Student )27 دالر( 
فصل   

هشتم   

 تغییر وضعیت Member (89 دالر)
 بهStudent (27 دالر)

تغییر عضویت از حرفه ای به دانشجویی
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IEEE (27 دالر)کتابچه راهنمای جامع ثبت نام Student(89 دالر) به Member فصل 8:  تغییر وضعیت

به�منظور�تغییر�هزینه�عضویت�روی�گزینه�Sign�In،�با�نام�کاربری�و�رمز�عبور�خود�به�سایت��IEEEوارد�شوید. مرحله 1(

در�بســیاری�از�مواقــع�پــس�از�فــارغ�التحصیــل�شــدن�دانشــجویان�وضعیــت�عضویــت�آنهــا�در�ســایت��IEEEبــه�صــورت�اتوماتیــک�
از��Studentبــه��Memberتغییــر�مــی�نمایــد.�در�ایــن�حالــت�کاربــر�بایســتی�بــه�جــای��27دالر،�مبلــغ��74/5دالر�را�بابــت�تمدیــد�
عضویــت�ســالیانه�پرداخــت�نماییــد.�از�آنجاییکــه�بــرای�بســیاری�از�دانشــجویان�پرداخــت�ایــن�مبلــغ�مقــرون�بــه�صرفــه�نمــی�
باشــد،�لــذا�مراحــل�زیــر�جهــت�تبدیــل�عضویــت��Memberبــه��Studentو�در�نتیجــه�پرداخــت�مبلــغ��27دالر�بــه�جــای��74/5دالر�

پیشــنهاد�مــی�گــردد.

سپس�روی�گزینه��My�Accountکلیک�نمایید. مرحله 2(
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سپس�روی�گزینه��Professional�and�Education�Informationکلیک�نمایید. مرحله 3(

سپس�روی�گزینه��Editکلیک�نمایید. مرحله 4(

تاریخ�فارغ�التحصیلی�را�به�سال��2020تغییر�دهید.

ــا��I�am�a�studentرا�)در�صــورت� ــه��Undergraduateو�ی ــد�گزین ــع�ممکــن�اســت�الزم�باش ــی�مواق ــه:�در�برخ توج
وجــود(�عالمــت�بزنیــد.

مرحله 5(
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سپس�روی�گزینه�)�Card)1کلیک�نمایید. مرحله 6(

مطابق�تصویر�زیر�هزینه�قابل�پرداخت�شما�از��89دالر�)یا��160دالر(�به��27دالر�کاهش�یافته�است. مرحله 7(

�Renewمراجعــه�و�گزینــه��My�Accountــه�بخــش� در�صورتیکــه�قیمــت�از��89دالر�بــه��27دالر�آپدیــت�نشــد،�لطفــا�ب
ــه�روز�رســانی�شــود. ــا�قیمــت�ب �Membership/Subscriptionsرا�کلیــک�نماییــد�ت

نکته

اگــر�در�قســمتی�کــه�اطالعــات�را�وارد�مــی�نماییــد،�گزینــه��I�am�a�student....�وجــود�داشــت،�ابتــدا�ایــن�گزینــه�
را�عالمــت�بزنیــد.

توجه:
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ــه� ــس�از�ورود�ب ــد�پ ــی�توانی ــد�م ــه��89دالر�را�اعمــال�نمایی ــغ�از��160دالر�ب ــر�مبل ــغ�تغیی ــد�مبل در�صورتیکــه�بخواهی
بخــش�My�Account،�گزینــه��Membership/Subscriptionsرا�انتخــاب�نماییــد.�در�پنجــره�جدیــد�مبلــغ�مــورد�نظــر�و�

نــوع�ارســال�محصــوالت�را��مــی�توانیــد�انتخــاب�نماییــد.

نکته

حرفه�ای:�دریافت�مجالت�و�...�به�شیوه�سنتی�)از�طریق�پست(،��160دالر

حرفه�ای:�دریافت�مجالت�و�...�به�شیوه�الکترونیک�)از�طریق�ایمیل(،��89دالر

دانشجویی�)�27دالر(
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فصل 8:  تغییر وضعیت 89( فففففف دالر( به27( ففففففف دالر(

فصل   
نهم   

سواالت و مشکالت متداول
سواالت متداول و ارائه راه حل
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ــه حســاب کاربــری خــودم در ســایت IEEE مراجعــه کــردم  ــرای تمدیــد عضویــت IEEE ب ب
امــا ســبد خریــد مــن خالــی اســت و هنــوز IEEE ســبد پرداخــت را تکمیــل نکــرده اســت. 

لطفــا راهنمایــی کنیــد.

سوال اول

ــایت�پاسخ: ــد�آن�را�در�س ــا�تمدی ــت�ی ــل�عضوی ــوز�مراح ــت�و�هن ــی�اس ــایت��IEEEخال ــما�در�س ــت�کارت�ش ــن�حال در�ای
�www.ieee.orgتکمیــل�نکــرده�ایــد.�همانطــور�کــه�در�تصویــر�زیــر�مشــاهده�مــی�نماییــد�کارت�شــما�خالــی�)0(�

ــدارد. ــرای�پرداخــت�وجــود�ن �Cardمــی�باشــد�و��مبلغــی�ب

در�تصویــر�فــوق�ابتــدا�روی�گزینــه��browse�memberships�and�subscriptions�catalogکلیــک�
شــود�و�ســپس�مطابــق�تصویــر�زیــر�روی��IEEE�Membershipکلیــک�نماییــد.

�Add�Itemو�گزینــه��،Student�Memberدر�پنجــره�جدیــد�نــوع�عضویــت�خــود�را�انتخــاب�کــرده،�در�اینجــا�
کلیــک�شــود.

در�این�حالت�عضویت�شما�به�کارت�اضافه�و�سبد�خرید�شما�آماده�شده�است.

مشاهده�می�شود�که�مبلغ�عضویت�به�کارت�شما�اضافه�و�گزینه��Proceed�To�Checkoutنیز�فعال�شده�است.
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بــرای تمدیــد عضویــت IEEE بــه حســاب کاربــری خــودم در ســایت IEEE مراجعــه کــردم 
امــا ســبد خریــد مــن خالــی اســت و یــک Pop Up بــا عنــوان Membership Renewal ظاهــر 

مــی شــود. لطفــا مــرا راهنمایــی نماییــد.

سوال دوم

پاسخ:

در�پنجــره�فــوق�بــه�منظــور�تمدیــد�عضویــت�IEEE،�روی�گزینــه��Renew�Nowکلیــک�نماییــد.�در�ایــن�حالــت�پیــام�زیــر�
را�مشــاهده�مــی�نماییــد.�چنــد�لحظــه�منتظــر�بمانیــد�تــا�صفحــه�اصلــی�اطالعــات�اجــرا�شــود.

در�پنجره�جدید�و�در�بخش��Professional�and�education�informationروی�گزینه��Editکلیک�نمایید.

�Memberبــه�وضعیــت��Studentشــما�را�شایســته�بــرای�ارتقــا�از�وضعیــت��IEEEدر�برخــی�مواقــع�ممکــن�اســت�
�Popدر�صفحــه�ظاهــر�خواهــد�شــد.�ایــن��Pop�Upیــک��،Cardتشــخیص�دهــد.�در�ایــن�حالــت�پــس�از�انتخــاب�
�Upمانــع�انجــام��تکمیــل�فراینــد�پرداخــت�مــی�باشــد.�لــذا�شــما�بایســتی�بــا�توجــه�بــه�نیــاز�خــود�روی�یکــی�از�گزینــه�

هــا�کلیــک�کــرده�و��Pop�Upرا�حــذف�نماییــد.
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در�پنجره�جدید�تغییرات�را�مطابق�تصویر�زیر�اعمال�نمایید.

1-�تیک�گزینه��I�am�a�Student�Studying�at�least�Part�Timeرا�انتخاب�کنید.

2-�در�بخش��Student�Statusگزینه��Under�Graduateرا�تیک�بزنید.�

3-�در�بخش��Expected�Graduation�Dateسال��2023را�انتخاب�نمایید.

سپس�روی�گزینه��Saveکلیک�کنید.

در�ایــن�حالــت�پنجــره�زیــر�را�خواهیــد�داشــت.�تــا�اینجــا�مشــکل�شــما�برطــرف�شــده�اســت.�بــه�ســایت�پرشــین�دانشــجو�
مراجعــه�و�پرداخــت�خــود�را�تکمیــل�نماییــد.



66

فصل 9:   سواالت و مشکالت متداول

ــا نــام کاربــری و رمــز عبــور خــود بــه حســاب کاربــری  هــر چقــدر تــالش میکنــم کــه ب
خــود در ســایت IEEE مراجعــه کنــم بــا مشــکل مواجــه مــی شــود. در برخــی مواقــع نیــز 

ــدارد. ــه Sign In وجــود ن اصــال گزین

سوال سوم

پاسخ:

Possible service disruptions for IEEE.org and related applications: Site maintenance may 
result in service disruptions from Sunday, 29 March, at 6:00 a.m. ET (1000 UTC-04) to Monday, 
30 March, at 4:00 p.m. ET (2000 UTC-04). This may affect some member and volunteer 
applications, in addition to IEEE account management, checkout, and single article purchases. 
We apologize for the inconvenience. Please contact the IEEE Support Center with questions.

بــه�علــت�شــلوغی�ســرور،�تعمیــرات�دوره�ای�ســایت�IEEE،�ارتقــا�سیســتم،��IEEE�Server�Busyو�...�در�حــال�حاضــر�
قــادر�بــه�ورود�بــه�حســاب�کاربــری�خــود�و�تکمیــل�فراینــد�پرداخــت�نیســتید.�در�ایــن�حالــت�بایســتی��24ســاعت�بعــد�

بــه�ســایت��IEEEمراجعــه�نماییــد.

پــس از ورود بــه حســاب کاربــری IEEE بــا خطــای Membership Incomplete مواجــه شــدم و 
گزینــه Proceed to Check Out غیــر فعــال اســت. 

سوال چهارم

ــا�در�دســترس�پاسخ: ــوده�و�ی در�ایــن�حالــت�گزینــه��Proceed�to�Checkoutدر�حســاب�کاربــری�شــما�غیرفعــال�ب
نمــی�باشــد.�ایــن�خطــا�بــه�دو�علــت�ممکــن�اســت�بوجــود�آمــده�باشــد.

�Not�Completeــد�و�خطــای� ــری��IEEEخــود�را�تکمیــل�نکــرده�ای 1-�شــما�اطالعــات�الزم�در�حســاب�کارب
ــود�دارد. ــما�وج ــاب��IEEEش �Membership�Applicationدر�حس

2-�در�صفحه��Cardشما�در�حساب��IEEEصفحه��Pop�Upوجود�دارد.



67 66

IEEE کتابچه راهنمای جامع ثبت نام

�در�ایــن�حالــت�گزینــه��Proceed�To�Check�outغیرفعــال�مــی�باشــد�و�پنجــره�زیــر�را�خواهیــد�داشــت.�بــه�منظــور�رفــع�
خطــا،�روی�گزینــه��Membership�Applicationکلیــک�نماییــد.

 Professional�Educational(ــات�دانشــگاهی� ــر�اطالع ــا�کارب ــال�در�اینج ــوان�مث ــه�عن ب
Information(�و�اطالعــات�اضافــی�)Additional�Information(�خــود�را�تکمیــل�
ــده�را� ــته�ش ــات�خواس ــا�Edit،�اطالع ــوق�و�ی ــای�ف ــه�ه ــک�روی�گزین ــا�کلی ــت.�ب ــرده�اس نک
تکمیــل�و�گرینــه��Saveرا�کلیــک�نماییــد.�در�ایــن�حالــت�مشــکل�شــما�برطــرف�خواهــد�شــد.
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نحوه فعال کردن ایمیل IEEE را توضیح دهید. سوال پنج

نحــوه�ایجــاد�ایمیــل�و�دسترســی�بــه�اکانــت�ایمیــل��IEEEکــه�بــا�گــوگل�نیــز�در�ارتبــاط�اســت،�در�فصــل�ششــم�ایــن�پاسخ:
راهنمــا�بــه�تفصیــل�آمــده�اســت.

 IEEE بــه جــای مبلــغ 27 دالر، مبلــغ 89 دالر در ســبد خریــد IEEE پــس از تمدیــد عضویــت
مــن آمــده اســت. چگونــه عضویــت خــود را از Member بــه Student تغییــر دهــم تــا هزینــه 

بــه همــان مقــدار 27 دالر تبدیــل شــود.

سوال شش

بــه�منظــور�تبدیــل�هزینــه�از��89دالر�بــه��27دالر�)تغییــر�وضعیــت�از��Memberبــه�Student(�فصــل�هشــتم�ایــن�راهنمــا�پاسخ:
ــه�فرمایید. را�مطالع

حســاب خــود را از طریــق درگاه آنالیــن بانــک ملت/اقتصادنوین/پارســیان شــارژ کــردم و از 
حســاب مــن مبلــغ کســر شــد، امــا حســاب مــن شــارژ نشــد و صفحــه خطــا داد.

سوال هفت

در�ایــن�حالــت�تــا��72ســاعت�بعــد�مبلــغ�از�طــرف�بانــک�و�سیســتم�شــاپرک�بــه�حســاب�شــما�بازگشــت�داده�خواهــد�پاسخ:
شــد.�در�صورتیکــه�پــس�از��72ســاعت�مبلــغ�بــه�حســاب�شــما�بازگشــت�داده�نشــد،�پــس�از�مراجعــه�بــه�بانــک�پرینــت�
صورتحســاب�بانکــی�مهــر�شــده�را�بــه�ایمیــل��info@Persiandaneshjoo.irبــرای�گــروه�پرشــین�دانشــجو�

ارســال�نماییــد�تــا��از�طریــق�سیســتم�شــاپرک�پیگیــری�انجــام�پذیــرد�و�نتیجــه�بــه�اطــالع�شــما�برســد.

ــا  حســاب خــود را در ســایت UPAY پرشــین دانشــجو شــارژ کــردم و پرداخــت IEEE را ب
موفقیــت انجــام داده ام. آیــا امــکان ارســال رســید الکترونیکــی جهــت ارائــه بــه دانشــگاه 

از طــرف پرشــین دانشــجو وجــود دارد؟

سوال هشت

بلــی،�امــکان�ارائــه�رســید�الکترونیکــی�جهــت�ارائــه�بــه�دانشــگاه�وجــود�دارد.�جهــت�ارســال�درخواســت�جهــت�دریافــت�پاسخ:
رســید�بــه��بخــش�تمــاس�بــا�مــا�در�لینــک��http://upay.persiandaneshjoo.ir/contactمراجعــه�نموده�

و�درخواســت�خــود�مبنــی�بــر�دریافــت�رســید�را�ارســال�نماییــد.

سوال نه

پاسخ:

ــا خطــای 401 مواجــه  ــه IEEE در ســایت UPAY ب پــس از تکمیــل فــرم پرداخــت هزین
شــدم. مشــکل از کجاســت؟

ــه� ــرم�پرداخــت�هزین ــود�را�در�ف ــری��IEEEخ ــم�و�پســورد�حســاب�کارب ــه�شــما�یوزرنی ــر�آنســت�ک ــن�ام ــت�ای عل
�IEEEدر�ســایت���UPAYرا�اشــتباه�وارد�نمــوده�ایــد.�لطفــا�یــوزر�نیــم�و�پســورد�خــود�را�چــک�کــرده�و�مجــددا�فــرم�

را�تکمیــل�نماییــد.�دقــت�نماییــد�کــه�صفحــه�کلیــد�شــما�در�وضعیــت�فارســی�نباشــد.�

http://upay.persiandaneshjoo.ir/contact
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پــس از تکمیــل فــرم پرداخــت هزینــه IEEE در ســایت UPAY بــا خطــای 401 مواجــه 
میشــوم و اعــالم میشــود کــه پســورد ســایت IEEE را اشــتباها در فــرم وارد نمــوده ام، 
در صورتــی کــه مطمــن هســتم  پســورد را بــه درســتی در فــرم وارد نمــوده ام. حتــی بــا 
همیــن پســورد توانســتم در ســایت www.ieee.org الگیــن کنــم. لطفــا راهنمایــی کنیــد.

سوال یازده

ــن�اســت�از�پاسخ: ــد،�ممک ــی�ده ــای��401م ــایت�خط ــح�اســت�و�س ــما�صحی ــتید�پســورد�ش ــن�هس ــه�مطم در�صورتیک
www.ieee.کارکترهــای�خــاص�در�پســورد�اســتفاده�کــرده�ایــد.�بــه�منظــور�برطــرف�شــدن�مشــکل�بــه�ســایت�
�orgمراجعــه�کــرده�و�مطابــق�راهنمــای�مرحلــه��5در�فصــل���7همیــن�راهنمــا،�پســورد�خــود�را�تغییــر�داده�و�مجــددا�

تــالش�کنیــد.

در فــرم ثبــت ســفارش پرداخــت IEEE اطالعــات خــود را وارد نمــودم امــا هــر بــار کــه 
کــد کپچــا را میزنــم بــا خطــا مواجــه مــی شــوم. مشــکل از کجاســت؟

سوال دوازده

ــت�پاسخ: ــرم�مطابف ــا�ف ــا�ب ــه�روزرســانی�نشــده�باشــد�و�ی ــر�شــما�)Browser(�ب ــت�ممکــن�اســت�مرورگ ــن�حال در�ای
نداشــته�باشــد.�در�ایــن�مــورد�بهتــر�اســت�مرورگــر�خــود�را�تغییــر�داده�و�مجــددا�فــرم�را�تکمیــل�نماییــد.�لطفــا�ســعی�
کنیــد�جهــت�کارایــی�بهتــر�سیســتم�پرداخــت،�بــه�ترتیــب�از�مرورگرهــای�کــروم�)Google Chroome(�و�یــا�

فایرفاکــس�)Mozila�Firefox(�اســتفاده�نماییــد.

ــا خطــای 411، 432،  پــس از تکمیــل فــرم پرداخــت هزینــه IEEE در ســایت UPAY ب
434 مواجــه شــدم. مشــکل از کجاســت؟

سوال ده

�بــه�دلیــل�مشــکل�در�ســایت��IEEEدر�حــال�حاضــر�پرداخــت�امــکان�پذیــر�نیســت.�لطفــا�در�ســاعاتی�دیگــر�مجــددا�پاسخ:
مراجعــه�نمائیــد.

ــا خطــای کــد 0،  پــس از تکمیــل فــرم پرداخــت هزینــه IEEE در ســایت UPAY ب
کــد صفــر، مواجــه شــدم. مشــکل از کجاســت؟

سوال سیزدهم

�بــه�دلیــل�مشــکل�در�ســایت��IEEEدر�حــال�حاضــر�پرداخــت�امــکان�پذیــر�نیســت.�لطفــا�در�ســاعاتی�دیگــر�مجــددا�پاسخ:
ــه�نمائید. مراجع
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 AAA ــای ــا خط ــایت UPAY ب ــه IEEE در س ــت هزین ــرم پرداخ ــل ف ــس از تکمی پ
ــت؟ ــکل از کجاس ــدم. مش ــه ش مواج

سوال چهاردهم

بــه�طــور�کلــی�اگــر�در�هنــگام�پرداخــت�بــا�خطــای�کــد�...�مطابــق�تصویــر�زیــر�مواجــه�شــدید،�بــا�توجــه�بــه�جــدول�پاسخ:
زیــر�در�ســطر�کــد�مربوطــه،�علــت�خطــا�را�مطالعــه�و�نســبت�بــه�رفــع�آن�اقــدام�نماییــد.

جدول راهنمای رفع خطای پرداخت

علت و رفع خطاتوضیحکد
0Waiting For System.لطفا صفحه پرداخت را ببندید و چند ساعت دیگر تالش نمایید

100Waiting For Result OR Under processخطا نیست -  در حال انجام عملیات پرداخت

200Payment Successful.شما موفقیت آمیز است IEEE خطا نیست -  پرداخت

401Cannot Sign in ــرم اشــتباه ــور IEEE خــود را در ف ــه عب ــا کلم ــری و ی ــام کارب ن
ــد. ــالش نمائی ــا اصــالح و مجــددا ت ــد. لطف ــوده ای وارد نم

402The dollar amount is not matching مقــداری دالری وارد شــده در فــرم پرشــین دانشــجو بــا مقــدار
ــت.  ــاوت اس ــایت IEEE متف ــما در س ــود در کارت ش دالر موج

ــد. ــالش نمائی ــا اصــالح و مجــددا ت لطف
405Cart is empty خالــی اســت و هنــوز مراحــل IEEE کارت شــما در ســایت

عضویــت خــود را تکمیــل نکــرده ایــد. لطفــا بــه حســاب کاربــری 
ــد. ــالح نمائی ــه و اص ــایت IEEE مراجع ــود در س خ

406User balance is not enough to pay مبلــغ دالری موجــود در اکانــت شــما در ســایت پرشــین دانشــجو
کمتــر از مبلــغ دالری جهــت پرداخــت در کارت شــما در ســایت 
IEEE مــی باشــد. لطفــا حســاب خــود را بــه مقــدار مــورد نیــاز 

شــارژ و مجــددا تــالش نمائیــد.
407Edit Address button is not available 

and checkout page is not available
ــل نکــرده  ــاری در ســایت IEEE را تکمی ــای اجب برخــی از فیلده
ایــد. لطفــا بــه حســاب کاربــری خــود در ســایت IEEE مراجعــه 

و بخــش هــای مربوطــه را تکمیــل نمائیــد.
432Payment failed after submitting 

Complete Membership and Checkout
به دلیل مشکل در درگاه پرداخت IEEE در حال حاضر قادر به 

پرداخت نمی باشیم. لطفا ساعاتی دیگر مراجعه فرمائید.
411Cannot Pay در حال حاضر پرداخت امکان IEEE به دلیل مشکل در سایت

پذیر نیست. لطفا در ساعاتی دیگر مجددا مراجعه نمائید.
434Payment failed در حال حاضر پرداخت امکان IEEE به دلیل مشکل در سایت

پذیر نیست. لطفا در ساعاتی دیگر مجددا مراجعه نمائید.
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در صورتیکه با خطایی غیر از خطاهای گفته شده مواجه شدید با پشتیبانان پرشین 
دانشجو تماس بگیرید تا شما را راهنمایی نمایند. اطالعات در بخش درباره ما آمده است.
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دهم   

 تماس با ما
ارتباط با پرشین دانشجو

اعضا اصلی و افتخاری گروه 
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از�آنجاییکــه�گــروه�پرشــین�دانشــجو�متشــکل�از�مســئولین�ســابق�
و�فعلــی�شــاخه�دانشــجویی��IEEEدانشــگاه�علــم�و�صنعــت�
ــا�پــس� ــام�و�ی ــران�مــی�باشــند،�در�صورتیکــه�در�حیــن�ثبــت�ن ای
ــق� ــد�از�طری ــه�مشــکلی�مواجــه�شــدید�مــی�توانی ــا�هرگون از�آن�ب
ــید.� ــاط�باش ــایت��www.ieeesb.irارتب ــا�در�س ــا�م ــاس�ب ــوی�تم من
در�صورتیکــه�دانشــجوی�دانشــگاه�هایــی�هســتید�کــه�نماینــدگان�
ــد،� ــا�پرشــین�دانشــجو�همــکاری�دارن شــاخه�هــای�دانشــجویی�ب
مــی�توانیــد�حضــورا�مشــکالت�خــود�را�بــا�دفتر�شــاخه�دانشــجویی�

ــد. �IEEEدانشــگاه�مربوطــه�مطــرح�نمائی

ــا«�در� ــا�م ــاس�ب ــوی�»تم ــق�من ــد�از�طری ــی�توانی ــن�م همچنی
ــادات�و�پیشــنهادات�خــود�را�جهــت� ســایت�پرشــین�دانشــجو�انتق

ــد. ــال�نمائی ــات،�ارس ــود�خدم بهب

ارتباط�با�پرشین�دانشجو

اسامی اعضااسامی اعضا
احمد محمدیوحید علیزاده

روزبه شاملوعلی ابریشمی فر

کیوان جوادیامیر حسین حاجی آقا جانی

پویا احدیبهروز عظیمیان

علی پریزادمحمد موسوی

اسامی اعضااسامی اعضا
محمد حسین باباییمژگان عزیزی

رسول رجاییسارا قائمی

مریم خدابخشیاحسان نوری

کسری مداینیمحمد ساریخانی

با تشکر از:

اعضا�و�همکاران

http://upay.persiandaneshjoo.ir/contact
http://upay.persiandaneshjoo.ir/contact
http://persiandaneshjoo.ir/


| | Persian Daneshjoo Co.|  | 
| UPAY, Automatic Payment Department | 

| Tehran | Iran | 
| 021- 44496843 | 

| www.PersianDaneshjoo.ir |, | www.UPAY.ir |, | www.ieeesb.ir | 
| info@PersianDaneshjoo.ir |
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