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 2014در سال  IEEEنام يا تمديد عضويت در نحوه ثبت

  مجتمع آموزشي متاكوبا  IEEEنام از ايران، بخش ايران  هاي موجود براي پرداخت دالري حق ثبتبا توجه به محدوديت

نام منعقد كرده است، بر اين مبنا براي ثبت نام و تمديد عضويت فعالً  را براي پرداخت ريالي حق ثبت تفاهمنامه اي

  :توانيد روند زير را انجام دهيد مي

 :را تا مرحلة پرداخت به طريق زير انجام دهيد IEEEمراحل عضويت يا تمديد عضويت خود در  �

  :شويد IEEEوارد سايت  -١

   vices/membership/join/index.htmlhttp://www.ieee.org/membership_ser 

را  Student/Graduate Student membershipيا  Professional Membershipهاي  يكي از گزينه -٢

نيز براي ايرانيان امكان پذير است، كه حق عضويت  )Emembership(عضويت الكترونيك  .كنيدانتخاب 

تمامي اطالعات و مجالت به  ليوعضاي معمولي است، مزاياي عضويت مشابه ا .يابد مياي  كاهش قابل مالحظه

 .دنشو ارسال ميبراي عضو صورت الكترونيك 

 .را انتخاب نماييد Join Onlineدكمه  -٣

 .را بزنيد Nextپس از تكميل فرم اطالعات كاربري دگمه  -�

 .را بزنيد Nextدر صفحه بعد اطالعات پستي خود را تكميل و مجددا دگمه  -�

رقم نهايي هزينه  هاي مختلف مورد نظرتان ومشخص شدنانجمن مجله و درخواستي و انتخاب هاي پس از تكميل فرم

مقدار  صورت در غير اين. المللي، حق عضويت خود را پرداخت نماييد عضويت، در صورت داشتن كارت اعتباري بين

   .نيدتهيه ك 1اب خود كپياز صفحه حس و كنيد Save Cartنام و يا تمديد را يادداشت كرده،  ي ثبت دالري هزينه

 

 .خارج شويد IEEEاز سايت  -�
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به  ieeeاز طريق سامانه شارژ حساب كاربري 

، با توجه به مراحل زير، اقدام به www.metacomplex.com/register_ieeeآدرس

  .پرداخت وجه و ثبت درخواست خود كنيد

 :مراحل پرداخت هزينه عضويت

   .كليك كنيدكه در پايين صفحه قرار دارد  IEEEروي لينك ثبت نام در انجمن  بر -١

  

  

  

  

 تكميل نموده ايد، IEEEفرم مطلوب را به صورت كامل و با حروف انگليسي همانطور كه پروفايل خود را سايت  -٢

توجه داشته باشيد كه در . تكميل فرمائيد و دكمه ذخيره را انتخاب كنيد

ظر، از خبرنامه الكترونيكي توانيد با انتخاب گزينه مورد ن صورت تمايل مي

 .مجتمع آموزشي متاكو بهره مند گرديد

  

اطالعات خود را چك كنيد و در صورت صحيح بودن، كد رهگيري خود را يادداشت فرماييد و كليد پرداخت  -٣

 .آنالين را انتخاب كنيد

يده در صورت محاسبه گرد) درصد كارمزد 5)+(قيمت روز دالر)*(حق عضويت(مبلغ پرداختي بر اساس فرمول  -�

 .تاييد دكمه موافقم را انتخاب نماييد

 )دالر 27(ثبت نام دانشجويي پايه : مثال •

  مبلغ نهايي ريالي): دالر 27)*( قيمت روز دالر) + (دالر 27)*( قيمت روز دالر)* (0.05(
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  .در صفحه پرداخت الكترونيكي بانك اطالعات حساب خود را وارد كرده و پرداخت را انجام دهيد -�

نتيجه را روز كاري با نام كاربري و رمز ارسال شده شما را ثبت نام كرده و  3ظرف  مجتمع آموزشي متاكو حداكثر �

 .دهد از طريق ارسال ايميل و پيامك به شما اطالع مي

آدرس ثبت شده كارت را كه كه ، كندمي پرداخت شما را حق عضويت از طريق مستر كارت مجتمع آموزشي متاكو �

 . شودميشما ثبت  IEEEحساب كاربري در آدرس مستر كارت  احتمال دارد ،است متحده عربي ماراتآدرسي در ا

شناخته شده و كليه خدمات شما ) Primary Address(اين آدرس به عنوان آدرس اصلي در صورت بروز اين اتفاق 

   :د شد، از جملهنبر اساس اين آدرس ارزيابي و ارائه خواه IEEEمربوط به 

o ز بخش ايران شما اIEEE خارج خواهيد شد. 

o شوندها به آن آدرس ارسال ميها و مجلهنامه ،تمام مرسوالت پستي. 

o توانيد از خدمات و تخفيفبرخالف ايران، امارات در ليست كشورهاي در حال توسعه قرار ندارد و نمي -

 .هاي ويژه كشورهاي در حال توسعه استفاده كنيد

 :به اصالح آدرس خود اقدام كنيد طبق روش زير نسبتبنابراين  �

 .شويد IEEEوارد حساب كاربري خود در  -١

 .به صفحه مربوط به تنظيمات حساب كاربري خود وارد شويد My Accountبا انتخاب  -٢

 .را انتخاب كنيد Manage Address Informationگزينه  -٣

 .كنيد Save، آدرس اصلي خود را انتخاب و Change Your Primary Addressدر قسمت  -�

 .كنيد) Delete(آدرس مربوط به مستر كارت را حذف  -�

 در اين زمينه، براي دريافت پاسخ سواالت خود، يا خصوص پروژه پرداخت رياليدر در صورت بروز هرگونه مشكل �

با  تلفني از هرگونه تماس و برقراركرده ارتباط0311-6637406و  7يا    ieee@metacomplex.comبا تنها  لطفاً

   .دفتر بخش ايران خودداري فرماييد


