Chapters
بسمه تعالی
"راهنمای مراحل عضویت در " IEEE IRAN SECTION
اعضای محترم  IEEEبخش ایران در صورت تمایل به عضو شدن در گروه های تخصصی می توانند به شرح زیر اقدام
نمایند.
 -1قبل از هر چیز جهت عضویت در  IEEE IRAN SECTIONشما نیاز به  IEEE Membership #داریدد
با فرض داشتن این شماره عضویت در  IEEEمراحل بعدی را جهت عضدویت در IEEE IRAN SECTION
طی مینماییم.
 -2آدرس لینک وب سایت ذیل را در مرورگر اینترنتی خود وارد نمایید:
http://accounts.ieee.org.ir/myIEEEIranSection
 -3صفحهای مطابق شکل ذیل خواهید دید:

 -4در صفحه فوق گزینه  Create new accountرا کلیک نمایید.
 -5با انجام گام  4صفحه ذیل ظاهر میگردد:
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 -6در صفحه فوق گزینه نارنجی رنگ ! Got itرا کلیک نمایید.
 -7با انجام مرحله فوق به صفحهای مطابق شکل ذیل منتقل خواهید شد:

 -8در صفحه فوق شماره عضویت  IEEEیا همان  IEEE Membership #خود و نیز ایمیدل آدرس خدود را
وارد نموده و سپس بر روی گزینه آبی رنگ  Send Activation Emailکلیک نمایید کده پدس از انجدام
اینکار برای شما پیغامی نمایان می گردد که در آن نوشته :لطفاً ایمیل خود (شامل  Inboxیا پوشه )Junk
را به منظور تکمیل فرایند ثبت نامتان چک نمایید.
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 -9بدا انجددام مرحلدده  8و مراجعدده بدده صددندوق ایمیددل خددود مهدداهده خواهیددد نمددود کدده ایمیلددی از سددمت
 IEEE IRAN SECTIONبرای شما مطابق شکل ذیل ارسال شده است:

 -10مطابق تصویر فوق بر روی لینک آبی رنگ  Confirm Registrationدر قسمت  Activation linkکلیک
نمایید.
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 -11با انجام عمل فوق صفحهای مطابق شکل ذیل برایتان ظاهر میشود که نمایانگر این است که ثبت نام شما با
موفقیت صورت پذیرفته است:

 -12در صفحه مطابق شکل فوق بر روی قسمت آبی رنگ  Back to Loginکلیک نمایید.
 -13صفحهای به آدرس ذیل:
http://accounts.ieee.org.ir/myIEEEIranSection/Login
مطابق آنچه که در بند  2این راهنما آوردیم بصورت شکل ذیل باز میشود:

 -14در صفحه فوق آدرس ایمیل و پسوردی که مطابق بند  9این راهنما دریافت نمودهاید را وارد نموده و بر روی
 Sign inکلیک نمایید.
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 -15به این ترتیب وارد صفحه شخصی خود در  IEEE IRAN SECTIONمطابق شکل ذیل خواهید شد:

 -16در صفحه فوق مواردی که با کادر قرمز رنگ نهان داده شده اند مربوط به مهخصات شخصی هر فرد میباشد.
نکته مهم :در صورتیکه اطالعات مربوط به شما ) (General Informationدر صفحه نهدان داده شدده در بندد
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 15نددداقص باشدددند در ایدددن صدددفحه شدددما نمدددی توانیدددد قسدددمتهای مربدددوط بددده  Membershipو
 Chapters Membership Informationرا مهاهده نمایید و تنها زمانی این موارد قابل مهاهده میشوند که
با استفاده از گزینه  Edit Contact Information/Change Passwordاقدام به تکمیدل اطالعدات شخصدی
خود نمایید که با کلیک روی آن صفحهای بصورت شکل ذیل نمایان میگردد که میبایست موارد سدتاره دار در آن
را تکمیل نمایید( .همچنین در انتهای این صفحه میتوانید اقدام به تعویض پسورد خود نیز نمایید):

 -17پس از تکمیل روند بند  16شما میتوانید قسمتهای مربوط به  Membershipو
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Chapters Membership Information
را مهاهده نمایید و نسبت به ثبدت

Membership in Membership in Societies

 Chapters/Groupsو  Areas of Interestاز قسدمت  Chapters Membership Informationاقددام
نمایید که در اینجا به عنوان مثال برای موارد عنوان شده در فوق به ترتیدب IEEE Power & Energy Society
 Powerو ;Industrial Relations; Educational Affairs; Conferences; Student Activities
انتخاب شده اند که برای تغییر یا تعویض آنها میبایست بر روی گزینه  Edit Chapters Membershipدر این
قسمت کلیک کنید که با انجام این کار صفحه ای مطابق شکل ذیل را خواهید دید که در آن میتوانید نسدبت بده
انتخاب موارد مد نظر خود و در نهایت  Submitآنها اقدام نمایید:
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 -18این راهنما در ابتدای مرداد ماه  1395به رشته تحریدر در آمدده اسدت و از آنجدایی کده محتویدات سدایتهای
اینترنتی به مرور زمان بروز رسانی می شوند یاد آور میگردد که کلیات این فرایند را در راهنمای حدال حاردر مدد
نظر قرار دهید و احیاناً جزئیات بر حسب بروز رسانی ها قابل تغییرند .در خاتمه رمن آرزوی موفقیدت و شدادکامی
برای تمامی تالشگران حوزه های علم و صنعت امیدواریم که این راهنما مفید واقع گردد.

8

