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مقدمه
ثبــتنــام در اکثــر ســایتهــای خارجــی نیــاز بــه پرداخــت هزینــه ثبــتنــام (دالر ،یــورو و  )...بــه صــورت آنالیــن دارد .از
آنجاییکــه خریــد کارتهــای اعتبــاری بــرای هــر شــخص و بــه صــورت جداگانــه ،کاری بســیار دشــوار و هزینــهبــر اســت.
بدیــن منظــور گــروه خدمــات ارزی پرشــین دانشــجو جهــت تســهیل در رونــد پرداخــتهــای ارزی دانشــجویی (ماننــد ثبــت
نــام در ســایت  ،IEEEرجیســتر کــردن مقــاالت کنفرانــس ،پرداخــت حوالــه ارزی ،ثبــتنــام  ،Toefl، GREپرداخــت هزینــه
پذیــرش دانشــگاههــا و  )...بــا عقــد قــرارداد بــا بانــک ملــت و پارســیان جهــت پرداخــت آنالیــن از طریــق درگاه ایــن بانکهــا
و همچنیــن اخــد نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی تــک ســتاره از ســازمان توســعه تجــارت الکترونیــک ،گامــی بلنــد در ارائــه
خدمــات ارزی دانشــجویی برداشــته اســت .همچنیــن پرشــین دانشــجو بــا ارائــه سیســتم جدیــد «شــما پرداخــت کنیــد»
یــا  UPAYتوانســت ســرعت ثبــتنــام در ســایتهــای پرطرفــدار را افزایــش دهــد .در سیســتم «شــما پرداخــت کنیــد»
یــا  UPAYکاربــر مــیتوانــد بــدون واســطه و بــه صــورت آنــی حســاب خــود را شــارژ و پرداخــت خــود را در کمتــر از ده
دقیقــه از طریــق ســایتهایــی کــه در بخــش خدمــات  UPAYتعریــف شــده اســت (از جملــه ثبــتنــام و تمدیــد عضویــت
 ،)IEEEانجــام دهــد.
راهنمــای حاضــر کــه بــه نــام «راهنمــای جامــع ثبــت نــام اتوماتیــک  »IEEEمــیباشــد ،در  10فصــل تهیــه شــده اســت.
فصــل اول اطالعــات کلــی در مــورد فعالیــتهــای گــروه پرشــین دانشــجو در اختیــار کاربــر قــرار مــیدهــد .در فصــل دوم
بــه مزایــای ثبــتنــام در  IEEEپرداختــه شــده اســت .در فصــل ســوم بــه نحــوه ثبــتنــام در ســایت  IEEEبــرای کســانی
کــه تاکنــون عضــو نبــودهانــد ،اشــاره دارد .ایــن راهنمــا بــه صــورت تصویــری گام بــه گام ارائــه شــده اســت .تمدیــد
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 ثبــتنــام ســالیانه توســط گــروه
پرشــین دانشــجو و یــا خــود شــخص توســط سیســتم  ،UPAYبــه حســاب  IEEEواریــز شــد ،کاربــر مــیتوانــد ایمیــل
اختصاصــی خــود ( )yourname@ieee.orgرا در ســایت  IEEEایجــاد نمایــد .نحــوه ایجــاد ایمیــل در ســایت IEEE
در فصــل ششــم توضیــح داده شــده اســت .فصــل هفتــم بــه ارایــه توضیحاتــی در خصــوص دسترســی بــه حســاب کاربــری
 IEEE Collabratecو  My Accountاختصــاص دارد .فصــل هشــتم بــه نحــوه تغییــر هزینــه  IEEEاز  82دالر
( )Memberبــه  27دالر ( )Studentمــیپــردازد .در حالتــی کــه  IEEEتشــخیص دهــد دانشــجو فــارغ التحصیــل شــده
اســت ،عضویــت بــه صــورت اتوماتیــک از  Studentبــه  Memberتغییــر مــییابــد .بدیــن منظــور و جهــت پرداخــت
هزینــه کمتــر ،پیشــنهاد مــیشــود از روش ارائــه شــده در ایــن فصــل بــه منظــور کاهــش هزینــه پرداختــی اســتفاده شــود.
از آنجایــی کــه ممکــن اســت در فراینــد ثبــتنــام در ســایت  IEEEو یــا پرداخــت هزینــه دالری کاربــران بــا ســواالت و
مشــکالتی مواجــه شــوند ،در فصــل نهــم بــه بررســی و ارائــه راهــکار در خصــوص پرســشهــا و مشــکالت متــداول کاربران
پرداختــه شــده اســت .فصــل دهــم نیــز اطالعاتــی را جهــت تمــاس بــا اعضــای گــروه پرشــیندانشــجو و فعــاالن  IEEEدر
ایــران در اختیــار کاربــر قــرار داده اســت.

گروه پرشین دانشجو
زمستان 97
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فصل  : 1درباره پرشین دانشجو
 لصففد نیشرپ هرابرد  1 :لصف

تاریخچه
هســته اولیــه پرشــین دانشــجو اواخــر ســال  1386بــا محوریــت برگــزاری دورههــای تخصصــی بــرق و ثبــتنــام ســالیانه
 IEEEدر دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران شــکل گرفــت .پــس از موفقیــتآمیــز بــودن طــرح و بــه دلیــل درخواســت بســیاری از
دانشــجویان جهــت ارائــه خدمــات ارزی ،بــه دلیــل تخصصــیتــر 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 هزینــههایــی دانشــجویی شــامل ثبــت نــام  ،Toefl، GREپرداخــت
هزینــه پذیــرش دانشــگاههــا و ســایر پرداخــتهــای دانشــجویی را در دســتور کار خــود قــرار داد .در ســال  1388بــا عقــد تفاهــم
نامــه بــا بانــک کانادایــی موفــق بــه صــدور ویــزا کارت بــه نــام شــخص گردیــد .پــس از آن در ســال  1389طــی قــراردادی بــا
بانــک ملــت درگاه پرداخــت آنالیــن را بــه خدمــات خــود اضافــه نمــود .پرشــین دانشــجو در ســال  1392موفــق بــه دریافــت
نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی تــک ســتاره ( )www.enamad.irاز ســازمان توســعه تجــارت الکترونیــک گردیــد .همچنیــن در
پائیــز  1392بــا عقــد تفاهــمنامــهای ،پرداخــت هزینــه دالری جهــت ثبــت نــام اعضــای  IEEEرا بــر عهــده گرفــت.
پــس از آن بــه دلیــل تســریع در پرداخــت صــدور ویــزا کارتهــای آنــی بــا مبلــغ ثابــت ،ویــژه آزمــون هــای ،TOEFL، GRE
ریپــورت نمــرات ،وقــت ســفارت ،هزینــه  IEEEدر دســتور کار قــرار گرفــت .مزیــت ایــن کارتهــا هزینــه صــدور رایــگان و
همچنیــن قــرار گرفتــن در پنــل کاربــری افــراد بالفاصلــه پــس از خریــد بــود.
در ادامــه بــه منظــور انجــام ســایر پرداخــتهــای دانشــگاهی شــامل هزینــه پذیــرش ،رجیســتر مقــاالت و  ...مســتر کارتهــای
مجــازی در اختیــار کاربــران قــرار گرفــت.
اواســط ســال  92پــروژهای بــه نــام «شــما پرداخــت کنیــد» یــا  UPAYتوســط تیــم پرشــین دانشــجو آغــاز بــه کار نمــود و
ســرانجام در بهمــن مــاه  93فــاز اول ایــن پــروژه بــه بهــرهبــرداری رســید .در سیســتم «شــما پرداخــت کنیــد» یــا  UPAYکاربر
مــیتوانــد بــدون واســطه و بــه صــورت آنــی حســاب خــود را شــارژ و پرداخــت خــود را از طریــق ســایتهایــی کــه در بخــش
خدمــات  UPAYتعریــف شــده اســت ،انجــام دهــد .ســرانجام پــس از ســالهــا تــاش ،بــا همــکاری شــما عزیــزان ،پرداخــت
هزینــه  IEEEاز مــدت زمــان چندیــن مــاه بــه چنــد دقیقــه کاهــش یافــت.
در صــورت تمایــل بــه اطــاع از آخریــن اخبــار گــروه پرشــین دانشــجو ،مــیتوانیــد در کانــال تلگرامــی ســایت بــه آدرس
 @PersianDaneshjooعضــو شــوید.
به امید موفقیتهای بیشتر همراه با همکاری و صبوری شما سروران گرانقدر
تیم پرشین دانشجو
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ویژگیها
1

قابلیت پرداخت آنالین از طریق درگاه بانک ملت
و پارسیان.

7

مشاهده کامل تراکنشهای موفق و ناموفق

2

فرم محاسبه آنالین با در نظر گرفتن تغییرات
قیمت

8

صدور فاکتور جهت ارائه به دانشگاه.

3

دارای نماد اعتماد الکترونیکی تک ستاره (www.
 )enamad.irاز سازمان توسعه تجارت الکترونیک.

9

ارسال رسید اتوماتیک به ایمیل شما پس از ثبت سفارش.

4

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

10

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

5

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

11

ارسال پیامک تائید ثبتنام پس از ثبت سفارش به شما.

6

پنل کاربری در سایت به منظور مشاهده تاریخچه
سفارشات ثبت شده

12

صدور ویزا/مسترکارت کمتر از  24ساعته

خدمات
به طور کلی خدماتی که توسط دپارتمان ارزی پرشین دانشجو صورت میپذیرد ،به شرح ذیل در سه دسته میباشند:

خدمات صدور ویزا/مستر کارت
§ مسترکارت مجازی و فیزیکی

جهت اطالع از مشخصات این کارتها و نحوه ثبت سفارش به سایت پرشین دانشجو مراجعه نمائید.
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خدمات پرداخت اینترنتی جهت ثبت سفارش این نوع پرداخت ها روی این کلیک کنید.
1

ثبــتنــام آزمــونهــای زبــان (Toefl ،GRE ،GMAT
و .)...

8

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

پرداخت هزینههای اشتراک نشریات و دریافت نمونه کاال.

2

رزرو هتل و بلیط هواپیما در سراسر جهان.

3

پرداخــت آنالیــن هزینــه ثبــتنــام دانشــگاههــا  10پرداخــت هزینــه وقــت ســفارت ،SEVIS FEE ،هزینــه بررســی
مــدارک آمریــکا و کانــادا ()WES
( )Application Feeو خوابــگاههــا.

9
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4

پرداخت .PayPal

5

رجیســتر کــردن مقــاالت در ســمینارها و کنفرانــس  12صــدور ویزا/مســتر کارت مجــازی قابــل شــارژ بــه نــام شــخص
در کمتــر از  24ســاعت.
هــای خــارج از کشــور.

6

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

 13و تمامــی پرداخــتهایــی دانشــجویی کــه توســط ویــزا کارت،
مســترکارت ،پــیپــال و  ...انجــام مــیشــوند.
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خدمات پرداخت اتوماتیک «شما پرداخت کنید» ()UPAY
بــه دلیــل درخواســتهــای زیــاد اســاتید محتــرم و دانشــجویان گرامــی و طوالنــی شــدن پروســه ثبــتنــام در برخــی از مواقــع،
پرشــین دانشــجو تصمیــم بــه راهانــدازی سیســتم پرداخــت اتوماتیــک نمــود .بدیــن منظــور پــروژه سیســتم پرداخــت اتوماتیــک بــا
نــام «شــما پرداخــت کنیــد» یــا  UPAYپــس از مــاههــا تــاش گــروه برنامــهنویســی ســایت بــه بهــرهبــرداری رســید .در سیســتم
جدیــد شــما مــیتوانیــد ثبــت نــام و پرداخــت هزینــه در ســایتهایــی کــه درخواســتکننــده 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.

جهــت اســتفاده از ایــن سیســتم بــرای ثبــتنــام و تمدیــد عضویــت ســالیانه  IEEEمــیتوانیــد از طریــق افزایــش موجــودی و
ســپس گزینــه پرداخــت (تصویــر زیــر) بــه صــورت اتوماتیــک در مــدت  10تــا  15دقیقــه پرداخــت خــود را نهایــی کنیــد .جهــت
دسترســی بــه ســایت  UPAYمــیتوانیــد روی لینــک  http://upay.irکلیــک نمائیــد.
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فصل

دوم

چرا در ثبت نام سالیانه
 IEEEشرکت کنیم؟

مزایای عضویت در IEEE
زمانبندی فعالیت های مرتبط با عضوگیری در IEEE
جوایز بخش ایران IEEE
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بــا عضویــت در  IEEEعــاوه بــر بــه روز بــودن و ارتبــاط بــا جامعــه جهانــی انجمــن مهندســین بــرق و الکترونیــک در جهــان،
از مزایــای زیــر بهــرهمنــد خواهیم شــد.
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 ( Spectrumبــه صــورت چــاپ شــده یــا الکترونیــک)
مطلــع مــیشــویم.
از ایمیــل بــا فرمــت  yourname@ieee.orgدر ســایت  IEEEبهــرهمنــد مــیشــویم .پــس از اســتفاده از قابلیــت IEEE Email
 aliasو ایجــاد ایمیــل ،تــا زمانــی کــه عضــو  IEEEهســتید در تمــام طــول فعالیــتهــای حرفــهای مــیتوانیــد ایــن آدرس را
بــرای خــود حفــظ نمائیــد .جهــت دسترســی بــه اکانــت خــود بایســتی بــه آدرس  http://email.ieee.orgمراجعــه نمائیــد.
از تخفیف ویژه در ثبت مقاالت در کنفرانس های  IEEEبهرهمند میشویم.
به پرتال  myIEEEدسترسی خواهید داشت.
به کتابخانه ( IEEE (IEEE Xplore Digital Libraryدسترسی خواهید داشت.
از تخفیــف ویــژه اعضــای  IEEEجهــت شــرکت در کنفرانــسهــا بهــرهمنــد خواهیــد شــد .در ارتبــاط بــا کنفرانــسهــای داخلــی
کــه بخــش ایــران ( IEEE (IEEE Iran Sectionحامــی آن باشــد ،تخفیــف در بهــای آن دریافــت مــینمائیــد .بــرای اعضــا
دانشــجو ایــن تخفیــف عــاوه بــر تخفیــف دانشــجویی خواهــد بــود.
اعضــا دانشــجو ( )Student Memberبــرای یکبــار و بــه صــورت رایــگان مــیتواننــد نســخه دانشــجویی محصــوالت شــرکت
مایکروســافت را از ســایت ( IEEEتحــت لیســانس) دانلــود نماینــد.
استفاده از برنامه  .Member-get-a-memberجهت اطالعات بیشتر به سایت  www.ieee.org/mgmمراجعه نمائید.
شرکت در مسابقات دانشجویی و غیردانشجویی برای دریافت جوایز .IEEE
شرکت در فعالیتهای علمی شاخههای دانشجویی ،کارگاههای آموزشی و مسابقات علمی.
همچنیــن پــس از عضویــت در  IEEEمــیتوانیــد 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  IEEEبــرای کشــورهای بــا درآمــد پاییــن شــرایط ویــژهای را
بــرای عضویــت در نظــر گرفتــه اســت .افــراد عالقــهمنــد بــه عضویــت
در  IEEEدر ایــن کشــورها (از جملــه ایــران) مــیتواننــد بــا پرداخــت
مبلــغ  27دالر ،عضویــت یکســاله خــود در ســایت  IEEEرا ایجــاد
نماینــد.
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زمان بندی فعالیت های مرتبط با عضوگیری در IEEE
زمان

حفظاعضاسالجاری

اضافهکردناعضاجدید

شهریور
تا
آذر

اعضای جدید:
آغاز دریافت تائید و قدردانی و بسته خوش
آمدگویی برای سال بعد
آغاز نامنویسی جهت عضویت جدید (26
مردادماه)

آغاز عضویت سال جدید:
فعال شدن فرم اینترنتی تجدید عضویت برای سال بعد توسط
 26( IEEEمرداد)
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 نیمبها:
شروع پذیرش نیمبها ( 11اسفند)
 1مارچ تا  15آگوست (نیمبها)

اعالم دیرکرد:
 IEEEبه اعضایی که ثبتنام خود را تمدید نکردهاند،
خبررسانی میکند.
( 11دی)

اردیبهشت
تا
مرداد

تمرکز روی برنامهها و فعالیتهای نامنویسی

آگهی فارغالتحصیلی به دانشجویان:
 IEEEبه دانشجویانی که فارغ التحصیل شدهاند اطالع می
دهد تا اطالعات خود را بروزرسانی نمایند.

جوایز بخش ایران IEEE
بخــش ایــران  IEEEدر گردهمایــی ســالیانهای مبــادرت بــه اهــدای تقدیرنامــه و جوایــز متعــددی در زمینــه هــای زیــر مــینماید.
اعضــای محتــرم مــیتواننــد جهــت اطــاع از نحــوه ارائــه تقاضانامــه خــود جهــت بررســی کمیتــه جوایــز ،بــه پایــگاه اینترنتــی
بخــش ایــران مراجعــه نماینــد.

ردیف

جوایز

ردیف

جوایز

1

استاد پیشکسوت در امر آموزش و پژوهش

6

پایاننامه کارشناسی برگزیده

2

عضو هئیت علمی جوان پژوهشگر

7

بانوی برتر مهندسی

3

رساله دکتری برگزیده

8

شاخه دانشجویی برگزیده

4

پایاننامه کارشناسی ارشد برگزیده

9

شاخه دانشجویی قابل تقدیر

5

مشاور برگزیده شاخههای دانشجویی

10

عضو فعال برگزیده
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فصل

سوم

مراحل عضویت در سایت
 IEEEبرای اولین بار

راهنمای عضویت در IEEE
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فصل  :3مراحل عضویت در سایت  IEEEبرای اولین
IEEEباربرایاولینبار
فصل:3مراحلعضویتدرسایت
در صورتیکــه قبــا در ســایت  IEEEعضــو نبــودهایــد و بــرای اولیــن بــار اســت کــه مــیخواهیــد در انجمــن بیــنالمللــی
مهندســین بــرق و الکترونیــک ثبــتنــام نماییــد ،ابتــدا بــا کلیــک روی لینــک  www.IEEE.orgبــه ســایت  IEEEمراجعــه نمــوده
و مراحــل عضویــت را مطابــق تصاویــر زیــر انجــام دهیــد.
مرحله  )1پــس از ورود بــه ســایت  ،www.ieee.orgبــه منظــور ایجــاد حســاب کاربــری در ســایت  ،IEEEروی گزینــه Join
 IEEEکلیــک نماییــد.

www.ieeesb.ir

مرحله  )2در پنجــره جدیــد بایســتی نــوع عضویــت خــود را انتخــاب نماییــد .در صورتیکــه دانشــجو هســتید و تمایــل داریــد
هزینــه کمتــری را پرداخــت نماییــد ،گزینــه  Studentرا انتخــاب نماییــد .در صورتیکــه هیئــت علمــی دانشــگاه
هســتید مــی توانیــد بــا انتخــاب گزینــه  Professionalاقــدام بــه عضویــت در  IEEEنماییــد.
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چند لحظه منتظر بمانید تا پنجره عضویت باز شود.

مرحله  )3در پنجــره عضویــت بــه منظــور ایجــاد حســاب کاربــری اختصاصــی بــرای خــود ،بایســتی روی گزینــه Create
 Accountکلیــک نماییــد.

15

فصل  :3مراحل عضویت در سایت  IEEEبرای اولین بار
مرحله  )4در ایــن قســمت بایســتی اطالعــات شــخصی خــود را وارد نماییــد .در کادر طالیــی شــماره  ،1نــام کاربــری و
رمــز عبــور دلخــواه خــود را وارد کنیــد .دقــت شــود کــه نــام کاربــری و کلمــه عبــور وارد شــده (IEEE UserName,
 ،)IEEE Passwordاطالعــات مــورد نیــاز شــما بــرای ورود بــه حســاب کاربــری  IEEEشــما خواهــد بــود .لطفــا
مــوارد وارد شــده را بــه خاطــر بســپارید.
لطفا این یوزرنیم و پسورد را (کادر طالیی شماره  )1جهت وارد نمودن در فرم ثبت
سفارش سایت پرشین دانشجو ،صفحه  43این راهنما ،به خاطر بسپارید.

چند لحظه منتظر بمانید تا پنجره عضویت باز شود.
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توجه

در صورتیکــه پیــام خطــای  Your Card does not Contain any membership or subscription productرا مشــاهده
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 Membershipکــرده و ســپس
گزینــه  Addرا کلیــک نماییــد.
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مرحله  )5مشخصات خواسته شده را وارد کرده (آدرس به طور دقیق وارد شود) و سپس بر روی گزینه  Saveکلیک کنید.

همانطور که میدانید آدرس انگلیسی باید از آخر به اول نوشته شود(.مثال):
تهرانپارس -خیابان بهشت -بعد از چهار راه بعثت  -خیابان  196غربی -کوچه گلریز -پالک  – 25واحد14
Unit 14, No 25,Golriz Alley, West 196 St, after

جدول راهنمای نوشتن آدرس
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ...

before ----

ﻭﺍﺣﺪ ...

Unit ----

ﺟﺎﺩﻩ ...

Rd ----

ﻃﺒﻘﻪ ...

Floor ----

ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒ ...

Ave ----

ﺷﻤﺎﺭﻩ )ﭘﻼﮎ( ...

ﮐﻮﭼﻪ ...

Alley ----

ﮐﻮﭼﻪ ...

Alley ----

ﺑﻠﻮﺍﺭ ...

Blvd----

ﺑﻠﻮﺍﺭ ...

Blvd----

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ...

Bldg----

ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ...

St. ----

ﺭﻭﺑﺮﻭﯼ ...

In Front of ----

ﻣﯿﺪﺍﻥ ...

Sq. ----

ﺟﻨﺐ ...

Near----

ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ...

ﻧﺰﺩﯾﮏ ...

Near----

ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ )ﺗﻘﺎﻃﻊ( ...

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ...

after ----

ﻣﺠﺘﻤﻊ ...

No ----

Free Way---Cross ---Complex ----
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مرحله  )6مطابــق تصویــر زیــر ،در فــرم مربوطــه مشــخصات دانشــگاهی خــود را وارد نماییــد .در بخــش اول در صورتیکــه
دانشــجو هســتید مــیتوانیــد 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.
در قســمت  ،Degree being pursuedمقطــع تحصیلــی ،Academic Program ،رشــته تحصیلــیExpected ،
 ،graduation dateتاریــخ تقریبــی کــه فــارغ التحصیــل خواهیــد شــد و در بخــش Current Technology Focus
گرایــش زمینــه تحقیقاتــی خــود را وارد نماییــد .ســپس گزینــه  Saveرا کلیــک کنیــد.
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مرحله  )7در صوتیکــه تمایــل داریــد در  Societies IEEEعضــو شــوید ،روی  Societiesمــورد نظــر کلیــک کنیــد .بــه عنــوان
مثــال در تصویــر زیــر انجمــن  Power and Energyدر حــال اضافــه شــدن بــه مجموعــه حســاب کاربــری IEEE
شــما مــیباشــد .در صورتیکــه تمایــل بــه ثبــتنــام در  IEEE Societiesنداریــد ،بــه منظــور
ادامــه ثبــتنــام بــه صفحــه  22برویــد.
بــه طــور کلــی Societyهــا انجمــنهــای تخصصــی  IEEEهســتند کــه شــما مــیتوانیــد بــا توجــه بــه گرایــش تحصیلــی
و عالقــه خــود ،در آنهــا عضــو شــده و از مزایــای آنهــا بهــرهمنــد شــوید .مزایــای عضویــت در ایــن انجمــنهــا عــاوه
بــر تخفیــف ویــژه در کنفرانــسهایــی کــه توســط همیــن انجمــنهــا برگــزار مــیشــود ،ارســال نشــریات تخصصــی
مرتبــط در همــان زمینــه مــیباشــد .جهــت دسترســی بــه جزییــات نشــریات و ژورنــالهــای ارســالی ،بــه بخــش Include
در انجمــن مربوطــه مراجعــه نماییــد.
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مرحله  )8در پنجــره زیــر  Societiesمــورد نظــر (در اینجــا  )Power & Energy Sociert Library, IEEEتیــک زده شــود و
ســپس گزینــه  Add Selected Itemsکلیــک شــود.
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فصل  :3مراحل عضویت در سایت  IEEEبرای اولین بار
مرحله  )9در قســمت  Subscription Optionsمــیتــوان نــوع ارســال مجــات  IEEEرا انتخــاب نمــود .در صورتیکــه تمایــل
داریــد بــا هزینــه کمتــری ثبــت نــام شــما انجــام شــود روی گزینــه  Editکلیــک کنیــد.

مرحله  )10در پنجــره جدیــد گزینــه  Electronicرا تیــک زده و گزینــه  Saveکلیــک شــود .در ایــن صــورت مجــات  IEEEبــه
صــورت فایــل  Pdfدر دســترس شــما قــرار خواهنــد گرفــت .در صورتیکــه گزینــه  Printرا تیــک بزنیــد مجــات
بــا پســت بــرای شــما ارســال خواهنــد شــد و هزینــه  43دالر (هزینــه بــا توجــه بــه کشــور متغییــر) مــی شــود.
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مرحله  )11در پنجره بعدی علت عضویت خود در  IEEEرا عالمت زده و روی  Proceed to Checkoutکلیک نمائید.
اختیــاری ( :)Optionalدر قســمت  Referring Member Nameو  Referring IEEE Member Numberمــی
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  )12در مرحله آخر مبلغ دالری قابل پرداخت جهت عضویت در سایت  IEEEدر بخش  Totalنمایش داده خواهد شد.
لطفا این عدد را (در اینجا  83دالر) به منظور شارژ حساب کاربری در سایت پرشین دانشجو و وارد
نمودن در فرم ثبت سفارش پرداخت هزینه  ،IEEEصفحه  36و صفحه  43این راهنما ،به خاطر بسپارید.

23

فصل  :3مراحل عضویت در سایت  IEEEبرای اولین بار

پا

یا
ن
م
ر
ح
لهث

ب

در
ا
ی
ـ
ـ
شـما ن مر
ح
ل
ـ
ـ
ه
ت
د
ر
م
د
س
ی
ـ
ـ
ـ
ا
ی
د
اس
ـ
ع
ت
E
ت
ض
.
ثبـتن ب ـه منظـ  IEEتکمیـ ویــت
ل
ور
ش
ت
ـام
ـ
ک
و
د
م
پ
ه
ی
ر
ـ
فص
د
ا
ـ
ل
خ
ف
ل
ـ
ر
ا
پنج ـم را ت هزینـه ین ـد
د
م
طالع ـه فر الری،
م
ا
ئ
ی
ـ
د
.
تنا
م
E
E
E
I

24

کتابچه راهنمای جامع ثبتنام IEEE

فصل

چهارم

تمدید عضویت سالیانه
در سایت IEEE

راهنمای تمدید عضویت IEEE
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 لصفف رد هنایلاس تیوضع دیدمت
 4لصف لصفسایتIEEE
عضویت :سالیانهدر
فصل:4تمدید

در صورتیکــه قبــا عضــو  IEEEبــودهایــد ،جهــت تمدیــد ثبــتنــام ســالیانه ،ابتــدا وارد ســایت  www.ieee.orgشــده و مراحــل
را مطابــق ذیــل انجــام دهیــد.
مرحله  )1پــس از مراجعــه بــه ســایت  www.ieee.orgمطابــق تصویــر زیــر ،روی گزینــه Renew Your Membership
کلیــک نماییــد.

مرحله  )2در پنجره جدید به منظور تمدید عضویت سالیانه خود گزینه  Renew Nowرا کلیک نمایید.
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مرحله  )3در بخــش  Sign Inیــوزر نیــم و پســورد ســایت  IEEEرا کــه قبــا بوســیله آن ثبــتنــام خــود را انجــام داده ایــد،
وارد نماییــد.
لطفــا یــوزر نیــم و پســورد وارد شــده را (کادر طالیــی شــماره  )1بــه منظــور اســتفاده در فــرم ثبــت ســفارش  IEEEدر
ســایت پرشــین دانشــجو ،صفحــه  43ایــن راهنمــا ،بــه خاطــر داشــته باشــید.

مرحله  )4در صفحه جدید در انتهای صفحه روی گزینه  Proceed to Checkoutکلیک نمائید.
توجه :نحوه تغییر نوع  Subscriptionدر صفحه  22این راهنما ارائه شده است.
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فصل  : 4تمدید عضویت سالیانه در سایت IEEE
مرحله  )5در اینجا مجموع مبلغ قابل پرداخت به دالر ( )$ Total USبه شما نشان داده خواهد شد.
لطفا این عدد را (در اینجا  83دالر) به منظور شارژ حساب کاربری در سایت پرشین دانشجو و وارد
نمودن در فرم ثبت سفارش پرداخت هزینه  ،IEEEصفحه  36و صفحه  43این راهنما ،به خاطر بسپارید.
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فصل

پنجم

پرداخت هزینه اتوماتیک عضویت
 IEEEدر سایت UPAY
راهنمای ایجاد حساب کاربری در سایت
راهنمای شارژ حساب
راهنمای تکمیل فرم پرداخت اتوماتیک IEEE
جدول راهنمای رفع خطای پرداخت هوشمند
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فصل  :5پرداخت هزینه اتوماتیک عضویت  IEEEدر UPAY
IEEEدرUPAY
فصل:5پرداختهزینهاتوماتیکعضویت
جهــت تکمیــل پروســه عضویــت در  ،IEEEبایســتی هزینــه دالری عضویــت را در ســایت  ،IEEEپرداخــت نماییــد .از آنجاییکــه
دسترســی بــه ویــزا کارت  /مســتر کارت اندکــی بــرای هــر شــخص اندکــی ســخت اســت ،شــما مــیتوانیــد هزینــه عضویــت را
از طریــق ســایت پرشــین دانشــجو پرداخــت نمائیــد .پرشــین دانشــجو بــه منظــور تســریع در پرداخــت ،سیســتم «شــما پرداخــت
کنیــد» یــا  UPAYرا بــه شــما معرفــی مــینمایــد .بدیــن منظــور ابتــدا بایســتی بــه ســایت  www.upay.irمراجعــه نماییــد.

راهنمای ایجاد حساب کاربری در سایت
مرحله  )1ابتــدا بــه ســایت اختصاصــی پرشــین دانشــجو بــرای پرداخــت اتوماتیــک ،ســایت  ،www.upay.irمراجعــه نماییــد.
بــه منظــور شــارژ حســاب و پرداخــت هزینــه ســفارش  IEEEخــود بایســتی حســاب کاربــری ایجــاد نماییــد .بدیــن
منظــور روی گزینــه *ورود/عضویــت* کلیــک نماییــد (کادر .)۱

30

کتابچه راهنمای جامع ثبتنام IEEE

مرحله  )2در صفحــه جدیــد مشــخصات خــود را بــه طــور دقیــق در بخــش ثبــتنــام (کادر  )۲وارد نماییــد .بــا توجــه بــه اینکه
لینــک فعالســازی حســاب کاربــری شــما بــه ایمیــل وارد شــده در ایــن فــرم ارســال خواهــد شــد ،لطفــا ایمیــل
خــود را بــه درســتی وارد نماییــد .پــس از ورود اطالعــات گزینــه *ایجــاد حســاب کاربــری* را کلیــک نماییــد (کادر
 .)۴ســپس چنــد لحظــه منتظــر بمانیــد تــا حســاب کاربــری شــما ایجــاد شــود (کادر .)۵

مرحله  )3در این حالت پیام زیر را دریافت خواهید نمود.

عضویــت شــما در پرشــین دانشــجو بــا موفقیــت انجــام و لینــک فعالســازی بــه ایمیــل شــما ارســال شــد .لطفــا
پــس از مراجعــه بــه ایمیــل خــود ،بــا کلیــک روی لینــک فعالســازی ،حســاب خــود را فعــال کنیــد.
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فعالسازی حساب
مرحله  )4پــس از تکمیــل فــرم ثبــتنــام و انتخــاب گزینــه «ایجــاد حســاب کاربــری» یــک ایمیــل حــاوی لینــک فعــالســازی
بــرای شــما ارســال مــیشــود .بــا کلیــک بــر روی لینــک فعــالســازی «تاییــد حســاب کاربــری» (کادر  )۷کــه در
ایمیــل ارســالی مــیباشــد ،شــما مــیتوانیــد حســاب خــود را فعــال نمــوده و ســپس بــه حســاب کاربــری خــود وارد
شــوید.

توجه)

در صورتیکــه بــا کلیــک روی «تاییــد حســاب کاربــری» (کادر  ،)۷حســاب شــما فعــال نشــد ،آدرس موجــود در
ایمیــل خــود (کادر  )۸را مطابــق کادر  ۹شــکل زیــر در مرورگــر خــود وارد نمــوده و  Enterرا کلیــک نماییــد.

توجه)

در صورتیکــه بــا روش فــوق نتوانســتید حســاب خــود را فعــال نماییــد ،ممکــن اســت مرورگــر شــما ،آنتــی ویــروس
و یــا  Firewallکامپیوتــر شــما اجــازه فعالســازی بــه شــما نمــیدهــد .در ایــن صــورت لطفــا بــا پشــتیبانان پرشــین
دانشــجو تمــاس گرفتــه تــا مشــکل ایجــاد شــده را بررســی و شــما را راهنمایــی نماینــد.
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مرحله  )5در صــورت تاییــد حســاب کاربــری ،کادر ســبز رنــگ زیــر و پیــام «اکانــت شــما فعــال شــد» نمایــش داده خواهــد
شــد (کادر .)۱۰

مرحله  )6پــس از تائیــد حســاب کاربــری بــه ســایت  www.upay.irمراجعــه و ســپس روی گزینــه «ورود/عضویــت» (کادر
 )۱۱کلیــک نمــوده و در پنجــره بــاز شــده در بخــش «حســاب کاربــری» کادر  ،۱۲بــا نــام کاربــری و رمــز عبــور
کــه ایجــاد نمودیــد ،وارد حســاب کاربــری (کادر  )۱۳خــود شــوید.

مرحله  )7در صورت مشاهده نام خود در باالی سایت ،شما با موفقیت به حساب کاربری خود وارد شدهاید.
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شارژ حساب خود در پرشین دانشجو
مرحله  )8تــا ایــن مرحلــه شــما بــه حســاب کاربــری خــود وارد شــدهایــد .در ادامــه بایســتی حســاب کاربــری خــود را بــه مبلــغ
دالری کــه در قســمت  $ Total USیــا  $ Subtotal USدر حســاب کاربــری خــود در ســایت  www.ieee.orgمشــاهده
مــینماییــد ،شــارژ نماییــد .بــه منظــور شــارژ حســاب خــود روی منــوی «ثبــت ســفارش» کادر  14کلیــک کــرده و
زیرمنــوی تمدید/ثبــتنــام عضویــت ( IEEEکادر  )۱۵را کلیــک نماییــد.
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مرحله  )9پــس از کلیــک روی منــوی «ثبــت ســفارش» و انتخــاب زیرمنــوی تمدید/ثبــتنــام عضویــت  ،IEEEصفحــه زیــر
را خواهیــد داشــت .بــه منظــور شــارژ حســاب روی گزینــه «افزایــش موجــودی» کادر  16کلیــک شــود.
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مرحله  )10پــس از کلیــک روی گزینــه «افزایــش موجــودی» ،فــرم زیــر را خواهیــد داشــت .در ایــن فــرم بایســتی اطالعات
مــورد نیــاز جهــت شــارژ حســاب (کادر  ۱۷اطالعــات شــخصی) خــود را وارد نماییــد .موجــودی کنونــی حســاب
شــما در کادر « ۱۸موجــودی حســاب  »Upayنشــان داده شــده اســت.
در قســمت مبلــغ شــارژ (کادر  ،)۲۰مبلــغ دالری را کــه در قســمت  $ Total USیــا  $ Subtotal USدر حســاب
کاربــری شــما در ســایت  www.ieee.orgمشــاهده مــینماییــد (کادر  ،)۱۹وارد نماییــد و ســپس گزینــه پرداخــت
(کادر  )۲۱را کلیــک نماییــد.
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مرحله  )11مرحلــه دوم تاییــد اطالعــات وارد شــده مــیباشــد .لطفــا اطالعــات خــود رادر کادر  ۲۲کنتــرل نماییــد .پــس از
اطمینــان از صحــت اطالعــات خــود ،بــه منظــور افزایــش موجــودی و شــارژ حســاب خــود ،در قســمت نــوع
پرداخــت گزینــه «اینترنتــی (درگاه بانــک)» را انتخــاب کــرده (کادر  )۲۳و ادامــه پرداخــت (کادر  )۲۴را کلیــک
نماییــد.

مرحله  )12جهــت اتصــال بــه درگاه آنالیــن پرداخــت اینترنتــی ،بانــک مــورد نظــر را انتخــاب (کادر  )۲۵و پــس از وارد
نمــودن کــد امنیتــی (کادر  ،)۲۶گزینــه «ثبــت ســفارش» را کلیــک نماییــد (کادر  .)۲۷توجــه نماییــد کــه شــما
مــی توانیــد توســط تمامــی کارتهــای عضــو شــبکه شــتاب پرداخــت خــود را بــه صــورت آنالیــن انجــام دهیــد.
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مرحله  )13سیستم در حال اتصال به درگاه بانکی میباشد .لطفا منتظر بمانید...

مرحله  )14ســپس بــه درگاه آنالیــن بانکــی متصــل مــی شــوید .در ایــن مرحلــه بــا تمامــی کارتهــای عضــو شــبکه شــتاب،
تنهــا بــا داشــتن رمــز اینترنتــی کارت خــود ،پرداخــت (کادر  )۲۸را تکمیــل نمائیــد.
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مرحله  )15جهت تکمیل فرایند خرید روی دکمه «تکمیل خرید» کلیک نمایید (کادر .)۲۹
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مرحله  )16در صــورت شــارژ موفقیــتآمیــز حســاب خــود ،تاییدیــه زیــر را در صفحــه آخــر (و هــم از طریــق ایمیــل) دریافــت
خواهیــد نمود.

سوال حســاب خــود را از طریــق درگاه آنالیــن بانــک ملت/پارســیان شــارژ کــردم و از حســاب بانکــی
مــن مبلــغ کســر شــد ،امــا حســاب پرشــین دانشــجو مــن شــارژ نشــد و یــا صفحــه خطــا داد.
پاسخ:

در ایــن حالــت تــا  72ســاعت بعــد مبلــغ از طــرف بانــک و سیســتم شــاپرک بــه حســاب شــما بازگشــت داده خواهــد
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.comبــرای گــروه پرشــین
دانشــجو ارســال نماییــد تــا از طریــق سیســتم شــاپرک پیگیــری انجــام پذیــرد و نتیجــه بــه اطــاع شــما برســد.
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تکمیل فرم پرداخت هزینه IEEE
مرحله  )17تــا ایــن مرحلــه شــما حســاب خــود را بــه مبلــغ مــورد نیــاز شــارژ نمــوده ایــد .اکنــون در مرحلــه آخــر بایســتی
فــرم پرداخــت هزینــه  IEEEرا تکمیــل نماییــد تــا هزینــه دالری شــما پرداخــت گــردد .بــه منظــور دسترســی بــه
فــرم پرداخــت هزینــه  IEEEبــه ســایت پرشــین دانشــجو مراجعــه کــرده و روی منــوی «ثبــت ســفارش» کادر 30
کلیــک کــرده و ســپس زیرمنــوی تمدید/ثبــتنــام عضویــت ( IEEEکادر  )31را انتخــاب نماییــد.
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مرحله  )18پــس از کلیــک روی منــوی «ثبــت ســفارش» و انتخــاب زیرمنــوی تمدید/ثبــتنــام عضویــت  ،IEEEصفحــه
زیــر را خواهیــد داشــت .بــه منظــور دسترســی بــه فــرم پرداخــت هزینــه  ،IEEEروی گزینــه «پرداخــت» کادر 32
کلیــک شــود.
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مرحله  )19پــس از کلیــک روی گزینــه «پرداخــت» ،پنجــره زیــر را خواهیــد داشــت .شــما بایســتی فــرم پرداخــت هزینــه
 IEEEرا بــا توجــه بــه اطالعــات شــخصی خــود (نــام ،نــامخانوادگــی ،تلفــن تمــاس و آدرس ایمیــل ،نــام دانشــگاه
و  )...تکمیــل نمائیــد (کادر  .)۳۳دقــت 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 پیامــکهــای تاییــد ســفارش
بــه ایــن اطالعــات ارســال خواهــد شــد.
همچنیــن در قســمت نــام کاربــری  IEEEو کلمــه عبــور  IEEEبایســتی User Name ،و  Passwordکــه در ســایت  IEEEقبــا
ایجــاد نمــودهایــد را بــه دقــت وارد نمائیــد (کادر  .)35نــام کاربــری و کلمــه عبــور ( IEEEکادر  )۳۵را بــا توجــه بــه آنچــه کــه
در کادر طالئــی شــماره ( 1صفحــه  16یــا صفحــه  27ایــن راهنمــا) در ســایت  IEEEانتخــاب نمودیــد ،در کادر  36وارد نمائیــد.
در بخــش مبلــغ ســفارش نیــز مبلــغ دالری  Totalکــه در اکانــت شــما در ســایت  IEEEمشــخص شــده اســت (کادر  )۳۷بــه
صــورت دقیــق در کادر  ۳۸وارد نمائیــد .ایــن قســمت را بــا توجــه بــه کادر طالئــی شــماره ( 2صفحــه  23یــا صفحــه  28ایــن
راهنمــا) در بخــش مربوطــه وارد نمائیــد .پــس از تکمیــل اطالعــات فــرم ،گزینــه «ادامــه پرداخــت» کادر  39کلیــک شــود.
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مرحله  )20مرحلــه دوم تاییــد اطالعــات وارد شــده مــیباشــد .لطفــا اطالعــات خــود را در کادر  40و  41کنتــرل نماییــد .پــس
از اطمینــان از صحــت اطالعــات خــود ،بــه منظــور اتصــال ســامانه هوشــمند پرداخــت  Upayروی گزینــه ادامــه
پرداخــت (کادر  )42را کلیــک نماییــد.
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مرحله  )21پــس از انتخــاب گزینــه پرداخــت ،پنجــره زیــر را خواهیــم داشــت .در ایــن حالــت سیســتم بــه صــورت اتوماتیــک
شــروع بــه پرداخــت هزینــه عضویت/تمدیــد ســالیانه  IEEEمــینمایــد .زمــان پرداخــت حــدودا بیــن  3تــا  5دقیقــه
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 اصــاح نمائیــد .کــد وضعیــت در شــروع پرداخــت 100
(کادر  )44و در حالــت  Waiting For Resultو یــا ( Under Processکادر  )43مــیباشــد .اگــر شــما وضعیــت کــد
صفــر را مشــاهده نمودیــد ،مجــددا تــاش نماییــد و در صــورت مشــاهده چندیــن بــاره کــد صفــر بــا پشــتیبانان
پرشــین دانشــجو تمــاس بگیریــد.

مرحله  )21در صــورت پرداخــت موفقیــتآمیــز پنجــره زیــر را خواهیــد داشــت .کــد وضعیــت پــس از پرداخــت موفــق 200
(کادر  )۴۶و در حالــت ( Payment Successfulکادر  )45خواهــد بــود .جهــت مشــاهده رســید روی آیکــون قرمــز
رنــگ کلیــک نماییــد (کادر .)47

45

فصل  :5پرداخت هزینه اتوماتیک عضویت  IEEEدر UPAY
خطا در ممکــن اســت در هنــگام پرداخــت بــا پنجــره «خطــا در پرداخــت» مواجــه شــدید ،یــک نمونــه از ایــن خطاهــا در
پرداخت تصویــر زیــر آمــده اســت .جهــت رفــع خطــا بایســتی روی گزینــه «راهنمــای رفــع خطــا» (کادر  )48کلیــک نماییــد
و بــا دانلــود راهنمــای مربوطــه ،بــا توجــه بــه کــد وضعیــت (کادر  )50و توضیــح خطــا (کادر  ،)49خطــا را برطــرف
و مجــددا تــاش نماییــد.
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جدول در صورتیکــه بــه هــر دلیــل در هنــگام پرداخــت بــا پنجــره «خطــا در پرداخــت» مواجــه شــدید ،پــس از مشــاهده کــد
خطاها وضعیــت (کادر  )۵۰و توضیــح خطــا (کادر  )49در جــدول مربوطــه ،از جــدول زیــر خطــای ایجــاد شــده را تشــخیص
داده و برطــرف نمائیــد.

جدول راهنمای رفع خطای پرداخت
کد
0

100

توضیح

Waiting For System

200
401

Cannot Sign in

402

The dollar amount is not matching

405

Cart is empty

406

User balance is not enough to pay

407

Edit Address button is not available
and checkout page is not available

411

لطفا صفحه پرداخت را ببندید و چند ساعت دیگر تالش نمایید.

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

432

علتورفعخطا

خطا نیست  -پرداخت  IEEEشما موفقیت آمیز است.
نــام کاربــری و یــا کلمــه عبــور  IEEEخــود را در فــرم اشــتباه
وارد نمــوده ایــد .لطفــا اصــاح و مجــددا تــاش نمائیــد.
مقــداری دالری وارد شــده در فــرم پرشــین دانشــجو بــا مقــدار
دالر موجــود در کارت شــما در ســایت  IEEEمتفــاوت اســت.
لطفــا اصــاح و مجــددا تــاش نمائیــد.
کارت شــما در ســایت  IEEEخالــی اســت و هنــوز مراحــل
عضویــت خــود را تکمیــل نکــرده ایــد .لطفــا بــه حســاب
کاربــری خــود در ســایت  IEEEمراجعــه و اصــاح نمائیــد.
مبلــغ دالری موجــود در اکانــت شــما در ســایت پرشــین
دانشــجو کمتــر از مبلــغ دالری جهــت پرداخــت در کارت شــما
در ســایت  IEEEمــی باشــد .لطفــا حســاب خــود را بــه مقــدار
مــورد نیــاز شــارژ و مجــددا تــاش نمائیــد.
برخــی از فیلدهــای اجبــاری در ســایت  IEEEرا تکمیــل نکــرده
ایــد .لطفــا بــه حســاب کاربــری خــود در ســایت  IEEEمراجعــه
و بخــش هــای مربوطــه را تکمیــل نمائیــد.

Payment failed after submitting
به دلیل مشکل در درگاه پرداخت  IEEEدر حال حاضر قادر به
 Complete Membership and Checkoutپرداخت نمی باشیم .لطفا ساعاتی دیگر مراجعه فرمائید.
Cannot Pay
به دلیل مشکل در سایت  IEEEدر حال حاضر پرداخت امکان

434

Payment failed

434

Payment failed

800

Waiting For System

پذیر نیست .لطفا در ساعاتی دیگر مجددا مراجعه نمائید.

به دلیل مشکل در سایت  IEEEدر حال حاضر پرداخت امکان
پذیر نیست .لطفا در ساعاتی دیگر مجددا مراجعه نمائید.
به دلیل مشکل در سایت  IEEEدر حال حاضر پرداخت امکان
پذیر نیست .لطفا در ساعاتی دیگر مجددا مراجعه نمائید.
لطفا صفحه پرداخت را ببندید و چند ساعت دیگر تالش نمایید.

در صورتیکه با خطایی غیر از خطاهای باال مواجه شدید با پشتیبانان پرشین دانشجو
تماس بگیرید تا شما را راهنمایی نمایند .اطالعات تماس در بخش تماس با ما در
سایت پرشین دانشجو آمده است.
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فصل

ششم

راهنمای فعال نمودن
ایمیل در IEEE

راهنمای ساخت ایمیل در IEEE
راهنمای اضافه کردن ایمیل  IEEEبه Gmail
راهنمای اضافه کردن ایمیل  IEEEبه Yahoo
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فعالIEEEنمودنایمیلدرIEEE
فصل:6راهنمای

پــس از اینکــه در ســایت  IEEEثبــتنــام نمودیــد و گــروه پرشــیندانشــجو پرداخــت ارزی شــما را انجــام داد ،مــیتوانیــد بــا
مراجعــه بــه ســایت  www.ieee.orgو مطابــق مراحــل زیــر ،ایمیــل خــود را ایجــاد نمائیــد.
مرحله  )1بــه منظــور ســاختن ایمیــل ابتــدا بــه ســایت  www.ieee.orgمراجعــه نماییــد .ســپس از طریــق گزینــه  Sign Inو وارد
نمــودن یوزرنیــم و پســورد خــود بــه حســاب کاربــری خــود در ســایت  IEEEوارد شــوید.

مرحله  )2در صفحــه جدیــد روی نــام خــود کلیــک نماییــد (کادر  )۴تــا بــه بخــش  My Accountدر حســاب خــود در ســایت
 IEEEوارد شــوید.
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مرحله )3

در حساب کاربری خود روی گزینه ( GoogleApps@IEEE Acountکادر  )۵کلیک نمایید.

ســپس در کادر  ۶ایمیــل مــورد نظــر خــود را کــه مــیخواهیــد در  IEEEثبــت شــود ،وارد نمــوده و گزینــه Check
مرحله )4
 Availabilityرا کلیــک نماییــد (کادر  .)۷در صورتیکــه ایــن ایمیــل قبــا در  IEEEثبــت نشــده باشــد ،کادر ســبز
رنــگ شــماره  )youremail@ieee.org is available( ۸را مالحظــه خواهیــد نمــود .اکنــون بــه منظــور ثبــت نهایــی
ایمیــل خــود یوزرنیــم و پســورد خــود در ســایت  IEEEرا در کادر  ۹وارد نمــوده و گزینــه @Create GoogleApps
 IEEE Accountرا کلیــک کنیــد (کادر .)۱۰

50

کتابچه راهنمای جامع ثبتنام IEEE

مرحله  )5در پنجره جدید پیام ثبت موفقیتآمیز ایمیل شما در  IEEEنشان داده میشود.

مرحله  )6همچنیــن مطابــق تصویــر زیــر پیــام تاییدیــه ثبــت ایمیــل  IEEEخــود را مــیتوانیــد از طریــق ایمیــل اصلــی خــود
مشــاهده نماییــد.
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مرحله  )7در ایــن مرحلــه ایمیــل شــما ثبــت شــده اســت .جهــت دسترســی بــه ایمیــل خــود بایســتی بــه آدرس http://email.
 ieee.orgمراجعــه نمائیــد و بــا اســتفاده از ایمیــل و پســوردی کــه ایجــاد نمــوده ایــد ،وارد ایمیــل خــود شــوید .نــام
کاربــری و کلمــه عبــور خــود را در کادر  ۱۲وارد و گزینــه ( Sign Inکادر  )۱۳کلیــک شــود.

مرحله  )8در صفحه زیر گزینه  Acceptرا کلیک نمایید (کادر .)۱۴
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مرحله  )9در این مرحله ایمیل شما ساخته شده است.

توجه :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  IPخود را تغییر داده و مجددا تالش نمایید.

بــه منظــور رفــع ایــن مشــکل مــی توانیــد ایمیــل  IEEEخــود را بــه ســایر ارائــه دهنــدگان خدمــات
 EMAILهماننــد  Yahoo، Gmailو  ...اضافــه نماییــد .در ایــن صــورت از طریــق  Gmailو  Yahooبــه
راحتــی بــه ایمیــل  IEEEخــود دسترســی خواهیــد داشــت و مشــکل عــدم دسترســی برطــرف خواهد شــد.
راهنمای افزودن ایمیل  IEEEبه  Gmailو  Yahooدر ادامه آمده است.
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راهنمای اضافه کردن ایمیل  IEEEبه Gmail

مرحله  )1بــه منظــور اضافــه نمــودن ایمیــل  IEEEبــه  ،Gmailبــه قســمت  Settingsدر  Gmailخــود برویــد.
بــر روی  Accountsکلیــک نماییــد ســپس بــر روی  Add another email addressکلیــک کنیــد.
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مرحله  )2در کادر مربوطه ایمیل  IEEEخود را وارد و گزینه  Next Stepکلیک شود.

مرحله  )3سپس پسورد ایمیل  IEEEخود را در کادر مربوطه وارد نمایید و گزینه  Add Accountکلیک شود.

مرحله  )4در ایــن قســمت بعــد از کلیــک بــر روی  Add Accountبــه ایمیــل خــود مراجعــه نماییــد.
ایمیلــی از  Gmailبــرای تاییــد ایــن عملیــات بــرای شــما ارســال شــده اســت کــه دارای یــک کــد
و لینــک هســت ،شــما هــم مــیتوانیــد کــد مــورد نظــر را کپــی کنیــد در مرحلــهی بعــد وارد کنید
و هــم مــیتوانیــد روی لینــک کلیــک نماییــد و عملیــات بــا موفقیــت انجــام شــود.
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راهنمای اضافه کردن ایمیل  IEEEبه Yahoo

مرحله  )1بــه منظــور اضافــه نمــودن ایمیــل  IEEEبــه  ،Yahooبــه قســمت  Settingدر  Yahooخــود برویــد.
بــر روی  Accountsکلیــک نماییــد ســپس بــر روی  Add Another Mail Boxکلیــک کنیــد.

مرحله  )2در پنجره جدید روی  Googleکلیک نمایید.
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مرحله  )3در پنجره جدید ایمیل  IEEEخود را وارد نموده و روی گزینه  Add Mailboxکلیک نمایید.

مرحله  )4ســپس یــک پنجــره بــه صــورت  pop upبــاز مــیشــود و از مــا یــوزر و پســورد اکانــت انتخاب
شــده را مــیخواهــد .در اینجــا اطالعــات را وارد و  Sign inمــینماییــم.
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مرحله  )5ســپس یاهــو از مــا تاییــد نهایــی را جهــت اتصــال ایــن اکانــت بــه ایمیــل یاهــو مــیگیــرد .بــا
انتخــاب گزینــه  Allowفراینــد اتصــال را ادامــه مــیدهیــم.
مرحله  )6پــس از انتخــاب  ،Allowپیــام موفقیــتآمیــز بــودن
اتصــال ایمیــل شــما بــه یاهــو نمایــش داده خواهــد
شــد .در ایــن حالــت گزینــه  Doneکلیــک شــود.

مرحله  )7در پایان مطابق تصویر زیر اکانت جدید شما به  Yahooاضافه شده است.
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فصل

هفتم

دسترسی به IEEE Collabratec
و My Account
دسترسی به IEEE Collabratec
کارت عضویت IEEE
اعضا بخش ایران IEEE
دسترسی به My Account
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فصل  :7دسترسی به  IEEE Collabratecو My Account
IEEEوMyAccount
فصل:7دسترسیبهCollabratec
پــس از اینکــه در ســایت  IEEEثبــتنــام نمودیــد و گــروه پرشــیندانشــجو پرداخــت ارزی شــما را انجــام داد ،مــیتوانیــد بــا
مراجعــه بــه ســایت  ، www.ieee.orgدر بخــش  ،IEEE Collabratecکارت عضویــت ،مشــخصات ناحیــه عضویــت همــراه بــا
ســمت اعضــا بخــش ایــران  IEEEو  ...را مشــاهده نماییــد.

دسترسی به ناحیه کاربری از طریق IEEE Collabratec
مرحله  )1بــا مراجعــه بــه ســایت  www.ieee.orgاز طریــق منــوی  Membershipروی گزینــه  IEEE Collabratecکلیــک
نماییــد.

مرحله  )2بــا توجــه بــه یوزرنیــم و پســوردی کــه در ســایت  IEEEایجــاد نمــودهایــد مــیتوانیــد از طریــق گزینــه Sign In
وارد حســاب خــود شــوید .همچنیــن مــیتوانیــد از طریــق  Create Free Accountحســاب رایــگان ایجــاد نماییــد.
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مرحله  )3اطالعات حساب کاربری  IEEEرا وارد نموده و  Sign Inنمایید.

صفحه اختصاصی کاربر در IEEE Collabratec
مرحله  )4در صفحــه اختصاصــی خــود کاربــر بــه امکانــات مختلفــی از جملــه اضافــه نمــودن اعضــا بــه صفحــه خــود (کادر
 )۵عضویــت در گــروههــا (کادر  )۶و ایجــاد گــروه توســط کاربــر (کادر  )۷دسترســی دارد .امکانــات بخــش IEEE
 Collabratecمشــابه ســایر شــبکههــای اجتماعــی ( )... ,Linkedinمــیباشــد .در کادر  ۸نیــز کاربــر مــیتوانــد بــه
جســتجوی اعضــای  IEEEو  ...بپــردازد.
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مرحله  )5در قسمت  Peopleمیتوانید به جستجوی اعضا  IEEEو ارتباط با آنها بپردازید.

مرحله  )6در قسمت  Communitiesمیتوانید عضو انجمنهای دلخواه در  IEEEشوید.
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مرحله  )7در قسمت  Opportunitiesمیتوانید به جستجوی  Job & Internshipو ارتباط با شرکتها بپردازید.

مرحله  )8در قســمت  Libraryمــیتوانیــد مقــاالت و ســایر مــدارک خــود را آپلــود نمــوده و از آن بــه عنــوان یــک کتابخانــه
آنالیــن اســتفاده نماییــد.
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مرحله  )9در قســمت  Eventsمــیتوانیــد بــه جســتجوی کنفرانــسهــا و ســمینارهایی کــه توســط  IEEEبرگــزار مــیشــود
بپردازیــد .بــا اســتفاده از  Filterســمت راســت مــیتوانیــد بــه جســتجوی کنفرانــس در زمــان و یــا مــکان خــاص
بپردازیــد.

توجه :کاربر میتواند اعضای مرتبط با کشور و یا دانشگاه خود را که در عضو هستند مطابق تصویر زیر و به
تفکیک منطقه و کشور جستجو نماید و با آنها در ارتباط باشد.
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مرحله  )10کاربــر مــیتوانــد از طریــق منــوی بــاالی ســایت (کادر  )۱۴تنظیمــات امنیتــی دلخــواه را بــرای اکانــت خــود انجــام
د هد .

کارت عضویت IEEE
مرحله  )11بــه منظــور مشــاهده کارت عضویــت خــود در  IEEEبایســتی روی گزینــه  Membership Certificateدر تصویــر قبل
کلیــک نماییــد .در ایــن صــورت مــیتوانیــد کارت خــود را مطابــق تصویــر زیــر مشــاهده نماییــد.

65

فصل  :7دسترسی به  IEEE Collabratecو My Account

دسترسی به My Account

پــس از اینکــه در ســایت  IEEEثبــتنــام نمودیــد و گــروه پرشــین دانشــجو پرداخــت ارزی شــما را انجــام داد ،مــیتوانیــد بــا
مراجعــه بــه ســایت  ، www.ieee.orgپــس ازورود بــه حســاب کاربــری خــود از طریــق گزینــه  ،Sign Inاطالعــات مرتبــط بــا
حســاب کاربــری را مشــاهده نماییــد.
مرحله  )1پس از ورود به حساب کاربری از طریق گزینه  ،Sign Inروی نام خود کلیک نمایید.

مرحله  )2در صفحه جدید میتوانید با مراجعه به بخشهای مربوطه ،تغییرات خود را انجام دهید.
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مرحله  )3در صــورت کلیــک روی بخــش ( Manage Personal Profileکادر  ،)1تصویــر زیــر را خواهیــم داشــت .در ایــن بخــش
مشــخصات فــردی ،ایمیــل ،اطالعــات تمــاس ،بیوگرافــی و تصویــر خــود را مــیتوانیــد وارد نمایید.
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مرحله  )4در صــورت کلیــک روی بخــش ( Manage address informationکادر  ،)2تصویــر زیــر را خواهیــم داشــت .در ایــن
بخــش مــیتوانیــد آدرس پســتی خــود را جهــت دریافــت نشــریات و  ...تغییــر دهیــد.

مرحله  )5در صــورت کلیــک روی بخــش ( Manage Member Directories Informationکادر  ،)3تصویــر زیــر را خواهیــم
داشــت .در ایــن بخــش مــیتوانیــد اطالعــات پروفایــل خــود را تغییــر دهیــد .ایــن اطالعــات مــیتوانــد شــامل
تصویــر ،عالقــه منــدی هــا ،آدرس ایمیــل ،وضعیــت شــغلی و  ...باشــد .ایــن اطالعــات از طریــق بخــش IEEE
 Collaboratecدر اختیــار ســایر کاربــران قــرار مــیگیــرد و ســایر اعضــا مــیتواننــد از طریــق جســتجو بــا شــما
ارتبــاط برقــرار کننــد.

68

کتابچه راهنمای جامع ثبتنام IEEE

مرحله  )6در صــورت کلیــک روی بخــش ( View order historyکادر  ،)4تصویــر زیــر را خواهیــم داشــت .در ایــن بخــش
تاریخچــه پرداخــتهــای خــود را مشــاهده مــینماییــد.

مرحله  )7در بخــش ( IEEE Collaboratecکادر  )5بــه صفحــه اختصاصــی بــرای ارتبــاط بــا ســایر اعضــا متصــل خواهید شــد.
ایــن قســمت در بخــش قبــل بــه تفصیــل توضیــح داده شــد .همچنیــن در بخــش Communication Preferences
(کادر  )6مــی توانیــد نحــوه ارتبــاط بــا  IEEEاز طریــق ایمیــل ،پســت و  ...را تعییــن نماییــد .همچنیــن مــیتوانیــد
تعییــن نماییــد کــه  IEEEدر چــه مــواردی بــرای شــما ایمیــل ارســال نمایــد.
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تغییر یوزرنیم ،پسورد و ایمیل
مرحله  )8در صــورت کلیــک روی بخــش ( Change e-mail address and passwordکادر  ،)۷تصویــر زیــر را خواهیم داشــت.
در ایــن بخــش مــیتوانیــد آدرس ایمیــل و رمــز عبــور را تغییــر دهیــد.

مرحله  )9در بخــش  Settingsمــیتوانیــد ســایر تنظیمــات را انجــام دهیــد .بــا کلیــک روی گزینــه GoogleApps@IEEE
( Accountکادر  )۸مــیتوانیــد تنظیمــات مرتبــط بــا ایمیــل  IEEEخــود را انجــام دهیــد .در بخــش Professional
( and Education Informationکادر  )۹مــیتوانیــد تنظیمــات مرتبــط بــا اطالعــات تحصیلــی خــود را انجــام دهیــد.
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فصل

هشتم

تغییر وضعیت  82( Memberدالر)
به 27( Studentدالر)
تغییر عضویت از حرفهای به دانشجویی
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به 27( Studentدالر)
فصل  :8تغییر وضعیت  82( Memberدالر)
در بســیاری از مواقــع وضعیــت عضویــت دانشــجویان در ســایت  IEEEبــه صــورت اتوماتیــک از  Studentبــه  Memberتغییــر مــی
نمایــد .در ایــن حالــت کاربــر بایســتی بــه جــای  27دالر ،مبلــغ  82دالر را بابــت تمدیــد عضویــت ســالیانه پرداخــت نماییــد .در
صورتیکــه هنــوز دانشــجو هســتید و تمایــل داریــد همچنــان هزینــه  ۲۷دالری را پرداخــت نماییــد ،مــیتوانیــد مراحــل زیــر را
جهــت تبدیــل عضویــت  Memberبــه  Studentو در نتیجــه پرداخــت مبلــغ  27دالر بــه جــای  82دالر انجــام دهیــد.
مرحله  )1بــه منظــور تغییــر هزینــه عضویــت بــا کلیــک روی گزینــه  ،Sign Inبــا نــام کاربــری و رمــز عبــور خــود بــه ســایت
 IEEEوارد شــوید.

مرحله  )2سپس روی نام خود کلیک نمایید .به طور مشابه میتوانید روی گزینه  My Accountنیزکلیک نمایید.
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مرحله  )3سپس روی گزینه  Professional and Education Informationکلیک نمایید.

مرحله  )4سپس روی گزینه  Editکلیک نمایید.

مرحله )5

تاریخ فارغ التحصیلی را به سال  2024تغییر دهید.
توجه :در برخی مواقع ممکن است الزم باشد گزینه  I am a studentرا (در صورت وجود) عالمت بزنید.
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توجه:

اگــر در قســمتی کــه اطالعــات را وارد مــینماییــد ،گزینــه  .... I am a studentوجــود داشــت ،ابتــدا ایــن گزینــه را
عالمــت بزنیــد.

مرحله  )6سپس روی گزینه  Cardدر باالی صفحه کلیک نمایید.

مرحله  )7مطابق تصویر زیر هزینه قابل پرداخت شما از  82دالر (یا  164دالر) به  27دالر کاهش یافته است.

نکته ممکــن قیمــت از  82دالر (یــا  164دالر) بــه  27دالر آپدیــت نشــود ،و یــا پــس از ورود بــه صفحــه پرداخــت بــا خطــای
زیــر مواجــه شــوید .در اینصــورت ادامــه مراحــل را مالحظــه فرماییــد.
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مرحله  )8روی گزینــه  My Accountکلیــک کــرده و ســپس ( Renew Your Membershipکادر  )۱۰را انتخــاب نماییــد .ســپس
در بخــش  Professional and Education Informationگزینــه  Editرا کلیــک نماییــد.

مرحله  )9در پنجره باز شده گزینه  I am a Student studying at least part timeرا کلیک و سپس اطالعات را  Saveکنید.
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مرحله  )10مطابق تصویر زیر هزینه شما از  ۸۲دالر (یا  ۱۶۴دالر) به هزینه دانشجویی  ۲۷دالر کاهش یافته است.
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نکته در صورتیکــه بخواهیــد مبلــغ تغییــر مبلــغ از  164دالر بــه  82دالر را اعمــال نماییــد مــیتوانیــد پــس از ورود بــه بخــش
 ،My Accountگزینــه  Renew Your Membershipرا انتخــاب نماییــد .در پنجــره جدیــد مبلــغ مــورد نظــر و نــوع ارســال
محصــوالت را مــیتوانیــد انتخــاب نماییــد.
حرفهای :دریافت مجالت و  ...به شیوه سنتی (از طریق پست) 164 ،دالر
حرفهای :دریافت مجالت و  ...به شیوه الکترونیک (از طریق ایمیل) 82 ،دالر
دانشجویی ( 27دالر)

در بخــش  Special Membership Option for Membersگزینــه  Editرا کلیــک کــرده و ســپس ارســال الکترونیکــی (IEEE
 )Membership-Electronicرا انتخــاب و اطالعــات را  Saveکنیــد.
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ســپس در بخــش  Membership/ Media Optionsگزینــه  Editرا کلیــک کــرده و ســپس ارســال الکترونیکــی ()Electronic
را انتخــاب ارســال پرینتــی ( )Printرا غیرفعــال نماییــد (کادر  .)۶ســپس اطالعــات را  Saveکنیــد .پــس از کلیــک روی Card
مبلــغ شــما بــه  ۸۲دالر کاهــش یافتــه اســت.
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فصل

نهم

سواالت و مشکالت متداول
سواالت متداول و ارائه راه حل
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 لصففتالکشم و تالاوس    9:لصف
مشکالتمتداول
فصل:9سواالتو

سوال اول بــرای تمدیــد عضویــت  IEEEبــه حســاب کاربــری خــودم در ســایت  IEEEمراجعــه کــردم
امــا ســبد خریــد مــن خالــی اســت و هنــوز  IEEEســبد پرداخــت را تکمیــل نکــرده اســت.
لطفــا راهنمایــی کنیــد.
پاسخ :در ایــن حالــت کارت شــما در ســایت  IEEEخالــی اســت و هنــوز مراحــل عضویــت یــا تمدیــد آن را در ســایت
 www.ieee.orgتکمیــل نکــردهایــد .همانطــور کــه در تصویــر زیــر مشــاهده مــینماییــد کارت شــما خالــی ()0
 Cardمــیباشــد و مبلغــی بــرای پرداخــت وجــود نــدارد.

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

در پنجــره جدیــد نــوع عضویــت خــود را انتخــاب کــرده ،در اینجــا  ،Student Memberو گزینــه Add Item
کلیــک شــود.

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

مشاهده میشود که مبلغ عضویت به کارت شما اضافه و گزینه  Proceed To Checkoutنیز فعال شده است.
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سوال دوم بــرای تمدیــد عضویــت  IEEEبــه حســاب کاربــری خــودم در ســایت  IEEEمراجعــه کــردم
امــا ســبد خریــد مــن خالــی اســت و یــک  Pop Upبــا عنــوان  Membership Renewalظاهــر
مــی شــود .لطفــا مــرا راهنمایــی نماییــد.
پاسخ :در برخــی مواقــع ممکــن اســت  IEEEشــما را شایســته بــرای ارتقــا از وضعیــت  Studentبــه وضعیــت Member
تشــخیص دهــد .در ایــن حالــت پــس از انتخــاب  ،Cardیــک  Pop Upدر صفحــه ظاهــر خواهــد شــد .ایــن Pop
 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.

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

در پنجره جدید و در بخش  Professional and education informationروی گزینه  Editکلیک نمایید.
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در پنجره جدید تغییرات را مطابق تصویر زیر اعمال نمایید.
 -1تیک گزینه  I am a Student Studying at least Part Timeرا انتخاب کنید.
 -2در بخش  Student Statusگزینه  Under Graduateرا تیک بزنید.
 -3در بخش  Expected Graduation Dateسال  2024را 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.
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سوال سوم هــر چقــدر تــاش میکنــم کــه بــا نــام کاربــری و رمــز عبــور خــود بــه حســاب کاربــری
خــود در ســایت  IEEEمراجعــه کنــم بــا مشــکل مواجــه مــیشــود .در برخــی مواقــع نیــز
اصــا گزینــه  Sign Inوجــود نــدارد.
پاسخ :بــه علــت شــلوغی ســرور ،تعمیــرات دوره ای ســایت  ،IEEEارتقــا سیســتم IEEE Server Busy ،و  ...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.
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.

سوال چهارم پــس از ورود بــه حســاب کاربــری  IEEEبــا خطــای  Membership Incompleteمواجــه شــدم و
گزینــه  Proceed to Check Outغیــر فعــال اســت.
پاسخ:

در ایــن حالــت گزینــه  Proceed to Checkoutدر حســاب کاربــری شــما غیرفعــال بــوده و یــا در دســترس
نمــی باشــد .ایــن خطــا بــه دو علــت ممکــن اســت بوجــود آمــده باشــد.
 -1شــما اطالعــات الزم در حســاب کاربــری  IEEEخــود را تکمیــل نکــردهایــد و خطــای Not Complete
 Membership Applicationدر حســاب  IEEEشــما وجــود دارد.
 -2در صفحه  Cardشما در حساب  IEEEصفحه  Pop Upوجود دارد.
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در ایــن حالــت گزینــه  Proceed To Check outغیرفعــال مــیباشــد و پنجــره زیــر را خواهیــد داشــت .بــه منظــور رفــع
خطــا ،روی گزینــه  Membership Applicationکلیــک نماییــد.

بــه عنــوان مثــال در اینجــا کاربــر اطالعــات دانشــگاهی (Professional Educational
 )Informationو اطالعــات اضافــی ( )Additional Informationخــود را تکمیــل
نکــرده اســت .بــا کلیــک روی گزینــههــای فــوق و یــا  ،Editاطالعــات خواســته شــده را تکمیــل
و گرینــه  Saveرا کلیــک نماییــد .در ایــن حالــت مشــکل شــما برطــرف خواهــد شــد.
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سوال پنج نحوه فعال کردن ایمیل  IEEEرا توضیح دهید.
پاسخ :نحــوه ایجــاد ایمیــل و دسترســی بــه اکانــت ایمیــل  IEEEکــه بــا گــوگل نیــز در ارتبــاط اســت ،در فصــل ششــم ایــن
راهنمــا بــه تفصیــل آمــده اســت.

سوال شش پــس از تمدیــد عضویــت  IEEEبــه جــای مبلــغ  27دالر ،مبلــغ  82دالر در ســبد خریــد IEEE
مــن آمــده اســت .چگونــه عضویــت خــود را از  Memberبــه  Studentتغییــر دهــم تــا هزینــه
بــه همــان مقــدار  27دالر تبدیــل شــود.
پاسخ :بــه منظــور تبدیــل هزینــه از  82دالر بــه  27دالر (تغییــر وضعیــت از  Memberبــه  )Studentفصــل هشــتم ایــن راهنمــا
را مطالعــه فرمایید.

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

در ایــن حالــت تــا  72ســاعت بعــد مبلــغ از طــرف بانــک و سیســتم شــاپرک بــه حســاب شــما بازگشــت داده خواهــد
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.comبــرای گــروه پرشــین
دانشــجو ارســال نماییــد تــا از طریــق سیســتم شــاپرک پیگیــری انجــام پذیــرد و نتیجــه بــه اطــاع شــما برســد.

سوال هشت حســاب خــود را در ســایت  UPAYپرشــین دانشــجو شــارژ کــردم و پرداخــت  IEEEرا بــا
موفقیــت انجــام داده ام .آیــا امــکان ارســال رســید الکترونیکــی جهــت ارائــه بــه دانشــگاه
از طــرف پرشــین دانشــجو وجــود دارد؟
پاسخ :بلــی ،امــکان ارائــه رســید الکترونیکــی جهــت ارائــه بــه دانشــگاه وجــود دارد .جهــت ارســال درخواســت جهــت دریافــت
رســید بــه بخــش تمــاس بــا مــا در ســایت پرشــین دانشــجو مراجعــه نمــوده و درخواســت خــود مبنــی بــر دریافــت
رســید را ارســال نماییــد.

سوال نه
پاسخ:

پــس از تکمیــل فــرم پرداخــت هزینــه  IEEEدر ســایت  UPAYبــا خطــای  401مواجــه
شــدم .مشــکل از کجاســت؟
علــت ایــن امــر آنســت کــه شــما یوزرنیــم و پســورد حســاب کاربــری  IEEEخــود را در فــرم پرداخــت هزینــه
 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.
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سوال ده
پاسخ:

پــس از تکمیــل فــرم پرداخــت هزینــه  IEEEدر ســایت  UPAYبــا خطــای 434 ،432 ،411
و  444مواجــه شــدم .مشــکل از کجاســت؟
بــه دلیــل مشــکل در ســایت  IEEEدر حــال حاضــر پرداخــت امــکانپذیــر نیســت .لطفــا در ســاعاتی دیگــر مجــددا
مراجعــه نمائیــد.

سوال یازده پــس از تکمیــل فــرم پرداخــت هزینــه  IEEEدر ســایت  UPAYبــا خطــای  401مواجــه
میشــوم و اعــام میشــود کــه پســورد ســایت  IEEEرا اشــتباها در فــرم وارد نمــودهام،
در صورتــی کــه مطمــن هســتم پســورد را بــه درســتی در فــرم وارد نمــودهام .حتــی بــا
همیــن پســورد توانســتم در ســایت  www.ieee.orgالگیــن کنــم .لطفــا راهنمایــی کنیــد.
پاسخ:

در صورتیکــه مطمــن هســتید پســورد شــما صحیــح اســت و ســایت خطــای  401مــیدهــد ،ممکــن اســت از
کارکترهــای خــاص در پســورد اســتفاده کــردهایــد .بــه منظــور برطــرف شــدن مشــکل بــه ســایت www.ieee.
 orgمراجعــه کــرده و مطابــق بخــش تغییــر یوزرنیــم و پســورد در فصــل  7همیــن راهنمــا ،پســورد خــود را تغییــر
داده و مجــددا تــاش کنیــد.

سوال دوازده در فــرم ثبــت ســفارش پرداخــت  IEEEاطالعــات خــود را وارد نمــودم امــا هــر بــار کــه
کــد کپچــا را میزنــم بــا خطــا مواجــه مــیشــوم .مشــکل از کجاســت؟
پاسخ:

در ایــن حالــت ممکــن اســت مرورگــر شــما ( )Browserبــه روزرســانی نشــده باشــد و یــا بــا فــرم مطابقــت
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 Chroomeو یــا
فایرفاکــس ( )Mozila Firefoxاســتفاده نماییــد.

سوال سیزدهم پــس از تکمیــل فــرم پرداخــت هزینــه  IEEEدر ســایت  UPAYبــا خطــای کــد  0و 800
مواجه شــدم .مشــکل از کجاســت؟
پاسخ:

بــه دلیــل مشــکل در ســایت  IEEEدر حــال حاضــر پرداخــت امــکانپذیــر نیســت .لطفــا در ســاعاتی دیگــر مجــددا
مراجعــه نمائیــد.
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سوال چهاردهم پــس از تکمیــل فــرم پرداخــت هزینــه  IEEEدر ســایت  UPAYبــا خطــای AAA
مواجــه شــدم .مشــکل از کجاســت؟
پاسخ:

ممکــن اســت در هنــگام پرداخــت بــا پنجــره «خطــا در پرداخــت» مواجــه شــدید ،یــک نمونــه از ایــن خطاهــا در
تصویــر زیــر آمــده اســت .جهــت رفــع خطــا بایســتی روی گزینــه «راهنمــای رفــع خطــا» (کادر  )48کلیــک نماییــد
و بــا دانلــود راهنمــای مربوطــه ،بــا توجــه بــه کــد وضعیــت (کادر  )50و توضیــح خطــا (کادر  ،)49خطــا را برطــرف و
مجــددا تــاش نماییــد .جــدول کامــل خطاهــا در صفحــه بعــد ارائــه شــده اســت.
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جدول در صورتیکــه بــه هــر دلیــل در هنــگام پرداخــت بــا پنجــره «خطــا در پرداخــت» مواجــه شــدید ،پــس از مشــاهده کــد
خطاها وضعیــت (کادر  )۵۰و توضیــح خطــا (کادر  )49در جــدول مربوطــه ،از جــدول زیــر خطــای ایجــاد شــده را تشــخیص
داده و برطــرف نمائیــد.

جدول راهنمای رفع خطای پرداخت
کد
0

100

توضیح

Waiting For System

200
401

Cannot Sign in

402

The dollar amount is not matching

405

Cart is empty

406

User balance is not enough to pay

407

Edit Address button is not available
and checkout page is not available

411

لطفا صفحه پرداخت را ببندید و چند ساعت دیگر تالش نمایید.

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

432

علتورفعخطا

خطا نیست  -پرداخت  IEEEشما موفقیتآمیز است.
نــام کاربــری و یــا کلمــه عبــور  IEEEخــود را در فــرم اشــتباه
وارد نمــوده ایــد .لطفــا اصــاح و مجــددا تــاش نمائیــد.
مقــداری دالری وارد شــده در فــرم پرشــین دانشــجو بــا مقــدار
دالر موجــود در کارت شــما در ســایت  IEEEمتفــاوت اســت.
لطفــا اصــاح و مجــددا تــاش نمائیــد.
کارت شــما در ســایت  IEEEخالــی اســت و هنــوز مراحــل
عضویــت خــود را تکمیــل نکــرده ایــد .لطفــا بــه حســاب
کاربــری خــود در ســایت  IEEEمراجعــه و اصــاح نمائیــد.
مبلــغ دالری موجــود در اکانــت شــما در ســایت پرشــین
دانشــجو کمتــر از مبلــغ دالری جهــت پرداخــت در کارت شــما
در ســایت  IEEEمــی باشــد .لطفــا حســاب خــود را بــه مقــدار
مــورد نیــاز شــارژ و مجــددا تــاش نمائیــد.
برخــی از فیلدهــای اجبــاری در ســایت  IEEEرا تکمیــل نکــرده
ایــد .لطفــا بــه حســاب کاربــری خــود در ســایت  IEEEمراجعــه
و بخــش هــای مربوطــه را تکمیــل نمائیــد.

Payment failed after submitting
به دلیل مشکل در درگاه پرداخت  IEEEدر حال حاضر قادر به
Complete
Membership and Checkout
پرداخت نمی باشیم .لطفا ساعاتی دیگر مراجعه فرمائید.
Cannot Pay
به دلیل مشکل در سایت  IEEEدر حال حاضر پرداخت امکان

434

Payment failed

434

Payment failed

800

Waiting For System

پذیر نیست .لطفا در ساعاتی دیگر مجددا مراجعه نمائید.

به دلیل مشکل در سایت  IEEEدر حال حاضر پرداخت امکان
پذیر نیست .لطفا در ساعاتی دیگر مجددا مراجعه نمائید.
به دلیل مشکل در سایت  IEEEدر حال حاضر پرداخت امکان
پذیر نیست .لطفا در ساعاتی دیگر مجددا مراجعه نمائید.
لطفا صفحه پرداخت را ببندید و چند ساعت دیگر تالش نمایید.

در صورتیکه با خطایی غیر از خطاهای باال مواجه شدید با پشتیبانان پرشین دانشجو
تماس بگیرید تا شما را راهنمایی نمایند .اطالعات تماس در بخش تماس با ما در
سایت پرشین دانشجو آمده است.
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ارتباط با پرشین دانشجو
از آنجاییکــه گــروه پرشــین دانشــجو متشــکل از مســئولین
ســابق و فعلــی شــاخه دانشــجویی  IEEEدانشــگاه علــم و صنعــت
ایــران مــیباشــند ،در صورتیکــه در حیــن ثبــتنــام و یــا پــس
از آن بــا هرگونــه مشــکلی مواجــه شــدید مــیتوانیــد از طریــق
منــوی تمــاس بــا مــا در ســایت  www.ieeesb.irارتبــاط باشــید.
در صورتیکــه دانشــجوی دانشــگاههایــی هســتید کــه نماینــدگان
شــاخههــای دانشــجویی بــا پرشــین دانشــجو همــکاری دارنــد ،می
توانیــد حضــورا مشــکالت خــود را بــا دفتــر شــاخه دانشــجویی
 IEEEدانشــگاه مربوطــه مطــرح نمائیــد.
همچنیــن مــیتوانیــد از طریــق منــوی «تمــاس بــا مــا» در ســایت
پرشــین دانشــجو انتقــادات و پیشــنهادات خــود را جهــت بهبــود
خدمــات ،ارســال نمائیــد .در صــورت تمایــل بــه اطــاع از آخریــن
اخبــار گــروه پرشــین دانشــجو ،مــیتوانیــد در کانــال تلگرامــی
ســایت بــه آدرس  @PersianDaneshjooعضــو شــوید.

اعضا و همکاران
اسامیاعضا

اسامیاعضا

اسامیاعضا

اسامیاعضا

وحید علیزاده

احمد محمدی

مژگان عزیزی

محمد حسین بابایی

علی ابریشمی فر

روزبه شاملو

سارا قائمی

رسول رجایی

امیر حسین حاجی آقا جانی

کیوان جوادی

احسان نوری

مریم خدابخشی

بهروز عظیمیان

پویا احدی

محمد ساریخانی

کسری مداینی

محمد موسوی

علی پریزاد

کسری روحی

یونس کریمی

با تشکر از:
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