
 اساتيد و دانشجويان گرامي

  احترام،   با سالم و

در حاشيه دوازدهمين كنفرانس سيستم  پرشين دانشجو  گروهبدين وسيله به اطالع مي رساند      

چهار و نيم (  درصد   4.5  با احتسابIEEE 2014   هاي هوشمند، اقدام به ثبت نام و تمديد عضويت

به منظور بهره مندي از اين مزايا مي توانيد در روز  ).راهنما در پيوست(كارمزد مي نمايد  )درصد

به ( با كد تخفيف    و در حاشيه كنفرانس  مجتمع آموزش عالي بمبهمن ماه در  17و  16، 15 هاي

همچنين در صورتيكه به هر علت امكان حضور در دانشگاه را   .ثبت نام خود را انجام دهيد) پيوست

به صورت آنالين و با استفاده از درگاه     www.ieeesb.ir   لينكنداشته باشيد، مي توانيد از طريق 

   .تاب ثبت نام خود را تكميل نماييدپرداخت آنالين بانك ملت با استفاده از تمامي كارتهاي عضو شبكه ش

   .راهنماي ثبت نام نيز در لينك زير ارائه شده است

  :راھنمای جامع
http://www. persiandaneshjoo.ir/IEEE/  register-guide-full-HQ.pdf 

  

  :خ,صهراھنمای 
http://www.persiandaneshjoo. ir/IEEE/register-guide-abs-HQ.pdf 

  

  مات ارزي پرشين دانشجوگروه خد

http://www.persiandaneshjoo. ir/  

http://ieeesb.ir/  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 



PersianDaneshjoo 

ه بانك ملت•  .قابليت پرداخت آنالين از طريق در
داراي نماد اعتماد الكترونيكي تك ستاره از سازمان •

 .توسعه تجارت الكترونيك
نمايش قيمت روز دالر به صورت اتوماتيك و به لحـظـه •

 .در سايت
دريافت قيمت لحظه اي دالر پرشين دانشـجـو بـا •

 .30006703556556به شماره  1ارسال عدد 
ارسال رسيد اتوماتيك به ايميل شما پس از ثبـت •

 .سفارش
ارسال كد رهگيري به ايميل شـمـا بـه مـنـظـور •

اطمينان از ثبت سفارش خود از طريـق مـنـوي  
 .رهگيري سفارش  در سايت پرشين دانشجو

ارسال پيامك تائيد ثبـت نـام پـس از ثـبـت •
  .سفارش به شما

 ....), TOEFL ،GRE(هاي زبان  نام آزمون ثبت •
ارسال حوالجات ارزي در سريعترين زمان ممكن          •

 .بدون نياز به حساب بانكي
 .رزرو هتل و بليط هواپيما در سراسر جهان •
هاي اشتراك نشريات و دريافت         پرداخت هزينه  •

 .نمونه كاال
افزار و    هاي خارجي و اليسنس نرم        شارژ اكانت  •

 .بازي
(ها     نام دانشگاه    پرداخت آنالين هزينه ثبت       •

Application Fee.( 
، هاي دامنه، هاستينگ      پرداخت آنالين هزينه     •

PAYPAL  و.... 
رجيستر كردن مقاالت در سمينارها و كنفرانسهاي        •

 .خارج از كشور
تبليغ سايت و خدمات در سايتهاي تبليغاتي از            •

 ....جمله گوگل و 

صدور ويزا كارت مجازي قابل شارژ به نام شخص           •
 .ساعت 24در كمتر از 

هايي كه    و تمامي پرداخت    •
توسط ويزا كارت، مستر كارت،     

 .انجام مي شوند... پي پال و 
 

 

 خ د م ا ت   پ ر ش يـن   د ا نـش جـو 

 پ ر ش ي ن   د ا ن ش ج و 
 دپارتمان خدمات ارزي پرشين دانشجو

ir.PersianDaneshjoo.www 
ir.ieeesb.www 

با محوريت    1386اواخر سال     پرشين دانشجو هسته اوليه   
 IEEEنام ساليانه     هاي تخصصي برق و ثبت       برگزاري دوره 

توسط گروهي از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران          
دپارتمان خدمات ارزي پرشين دانشجو تمامي . شكل گرفت

، Toeflنام    امور مرتبط با پرداخت هزينه هايي شامل ثبت        
GRE     ها، رزرو هتل و       ، پرداخت هزينه پذيرش دانشگاه

در سال  .  را در دستور كار خود قرار داد       ...  بليط هواپيما و    
با عقد تفاهم نامه با بانك كانادايي موفق به صدور             1388

 1389پس از آن در سال      .  ويزا كارت به نام شخص گرديد     
طي قراردادي با بانك ملت درگاه پرداخت آنالين را به             

 1392در سال     پرشين دانشجو .  خدمات خود اضافه نمود   
موفق به دريافت نماد اعتماد الكترونيكي تك ستاره از            

همچنين در  .  سازمان توسعه تجارت الكترونيك گرديد      
 IEEE ،IEEEاي با بخش ايران  نامه با عقد تفاهم 1392پائيز 

Iran Section        نام   ، پرداخت هزينه دالري جهت ثبت
 .را بر عهده گرفت IEEEاعضاي 

 وحيد عليزاده   09121903383
 علي پريزاد  09127003641 

E-mail: info@PersianDaneshjoo.ir 

 ) UKIEEE2014% (4/5نام  با ارائه كد تخفيف در كارمزد ثبت   IEEE 2014ثبت نام ساالنه 
 بهمن ماه، دانشگاه كرمان 17و  16، 15 ويژه دوازدهمين كنفرانس سيستمهاي هوشمند 



 . هاي زير با ما در تماس باشيد از طريق شماره   IEEE 2014نام ساالنه  به منظور اطالعات بيشتر در مورد ثبت
 09127003641علي پريزاد  -09373328792علي ابريشمي   - 09121903383وحيد عليزاده  

، ابتدا بايستي به سايت IEEEبه منظور عضويت و يا تمديد عضويت )  1
www.ieee.org      مراجعه نمائيد و مراحل مربوط به تمديد عضويـت
 .خود را انجام دهيد

به سايت  IEEE 2014به منظور دانلود راهنماي ثبت نام : توجه

مراجـعـه و  www.ieeesb.irاختصاصي گروه پرشين دانشجو 

 .را دانلود نمائيد  IEEEراهنماي جامع ثبت نام 

را    Proceed to Checkoutپس از انتخاب نوع عضويت، گزينه )  2
مشخـص  )  $ Total US( كليك نمايئد تا مجموع مبلغ پرداختي شما 

 .گردد

 

 

نام و پرداخت هزينـه ريـالـي        در اين حالت به منظور تكميل ثبت)  3
.www.ieeesb، به سايت IEEEعضويت  ir مراجعه نماييد. 

نام، مشخصات خود را به طور كامل وارد نموده و مبلغ   در صفحه ثبت)  4
را در كادر مربوطه وارد نمائيد تا مبلغ ريالـي  )  $ Total US( سفارش 

 . قابل پرداخت شما به طور خودكار محاسبه شود

ه شما در نظر گرفته : توجه در صورتيكه كد تخفيف براي دانش
وارد نمائيد تا “  كد تخفيف” شده است، كد مربوطه را در فيلد 

تا صد  50ارائه كد تخفيف  از . (تخفيف در هزينه پرداختي اعمال شود
 .)درصد تخفيف متناسب با كنفرانس برگزار شده خواهد بود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
در صـفـحـه    .  را  كليك نمائيد“ ادامه پرداخت”سپس گزينه ) 5

جديد درگاه پرداخت بانك ملت را انتخاب و ثبت سـفـارش را     
 .كليك نمائيد

 

 

ه قابليت انـتـقـال وجـه از تـمـامـي :  توجه اين در
مانند بانك پـارسـيـان، ( رتهاي عضو شبكه شتاب 

د، ملي، تجارت، اقتصاد نوين، سرمايه و   .را داراست...) پاسار

  IEEEت م د ي د   /م ر ا ح ل   ع ضـو ي ت 

پس از پرداخت، پيامكي جهت تائيد سفارش بـه    :  رهگيري سفارش)  6
توانيد از طريق   توسط اين كد رهگيري مي.  موبايل شما ارسال خواهد شد

 .بانك تراكنش خود را پيگيري نمائيد

 به مبلغ  22290554955پرداخت شما با كد رهگيري 
 .با تشكر پرشين دانشجو. ريال انجام شد) 3845500(

 

 

 

 

 

 

 

 

ايميل فاكتور  )  7
پس :  نام  تائيد ثبت 

از پرداخت هزينه،    
ايميلي حاوي      

نام   تائيديه ثبت   
براي شما ارسال     

 . خواهد شد

نام   ساعت پس از ثبت سفارش، ثبت 24حداكثر 
IEEE شما صورت خواهد پذيرفت. 
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