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  ؟شويم IEEEچرا عضو 

متخصص مهندسي و تكنولوژي است كه با اهداف  425000در واقع عضويت در مجمعي از  IEEEعضويت در 

منابع و  IEEEعضويت در اند.  مشتركي مانند يادگيري مستمر، تعامل، همكاري و نوآوري گردهم آمده

ي، مشاركت در تدوين استانداردها، ارتباط با ساير آگاهي از آخرين تغييرات در تكنولوژهاي الزم جهت  فرصت

 نمايد.  متخصصان، تربيت نسل آينده مهندسان و بسياري ديگر را فراهم مي

 IEEEعضويت در مستقيم منافع 

اي، متخصصان و مشاوراني است  نظيري از افراد حرفه شبكه بي IEEEحرفه آموزي:  و تخصص كسب •

و نيز ايجاد براي كسب مهارت الزم معرفي منابع پيشرفت آن، گيري يك حرفه،  توانند در شكل كه مي

 مثمر ثمر باشند،، مشاركتهاي متعدد جهت  فرصت

ترين  روز بهترين و  جب دسترسي به بزرگوم IEEEعضويت در حركت به جلو: روز بودن و  به •

و اخبار آگاهي از آخرين روند حركت تكنولوژي  ،علوم كامپيوتر و نيز و خانه مهندسي برق كتاب

 شود، صنعت مي

ايجاد فرصت همكاري و ارتباط با همكاران و اعضاي گروه بصورت برخط يا بصورت  ايجاد ارتباط: •

 پيشبرد حرفه، صنعت يا پروژه،شخصي جهت 

مندي از تخفيف در هزينه برخي خدمات مانند شركت در  اين امكان بهره IEEEعضويت در : تخفيف •

 .نمايد هاي علمي فراهم مي ها و نشست كنفرانس
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  )Senior Member( ارشد يتمرتبه عضو

و نيازمند تجربياتي  درخواست مي گرددمتقاضي  شخص است كه توسط عضويتي اين مرتبه باالترين مرتبه 

بايست يك  متقاضي مي ،اي متقاضي باشد. جهت ارتقا به مرتبه عضو ارشد گر بلوغ حرفه است كه نمايان

هاي تعريف شده  زمينه باشد. IEEEهاي تعريف شده توسط  ، مدرس و يا مدير اجرايي در زمينهمهندس، محقق

، فن آوري اطالعات، علوم فيزيك، كامپيوترمهندسي برق، مهندسي و علوم گرايش هاي شامل  IEEEتوسط 

الزم به ذكر است كه متقاضي باشند.  مي مهندسي و علوم پزشكي، رياضيات و حقوق/مديريت/ارتباطات مهندسي

و پرداخت ريالي حق  IEEEروند عضويت در  شود كه راهنماي IEEEمرتبه عضويت ارشد ابتدا بايد عضو 

از ديگر آمده است.  http://sharifvisa.ir/?page_id=586و نيز آدرس  IEEEدر سايت بخش ايران عضويت 

نه مورد نظر سال در زمي 10بايست بمدت حداقل  شرايط متقاضي جهت ارتقا به اين مرتبه اين است كه فرد مي

سال  4سال، مدرك كارشناسي ارشد معادل  3شناسي معادل باشد كه دارا بودن مدرك كار هاي داشت فعاليت حرفه

در مدت مي بايست  سال محسوب مي شوند. همچنين عضو متقاضي 10سال از اين  5و مدرك دكتري معادل 

  توان به موارد زير اشاره نمود: ها ميداز جمله اين عملكر سال داراي عملكرد برجسته باشد. 5حداقل 

 ،IEEEمسئوليت يا موفقيت قابل توجه در يك يا چندين حوزه تعريف شده توسط  �

اساتيد دانشگاه ( IEEEتأليف كتاب، انتشار مقاله و نوآوري در يك يا چندين حوزه تعريف شده توسط  �

 عموماً مي توانند ادعاي عمكلرد برجسته خود را در اين مورد طرح نمايند)،

 IEEEشواهد موفقيت در يك يا چندين حوزه تعريف شده توسط  مديريت فني امور مهم به همراه �

 فعاالن صنعت عموماً مي توانند ادعاي عمكلرد برجسته خود را در اين مورد طرح نمايند)،(

 ،IEEEپيشرفت افراد درگير در يك يا چندين حوزه تعريف شده توسط مشاركت چشمگير در  �
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 ،IEEEين حوزه تعريف شده توسط توسعه و پيشبرد مبحث يا درس مهم در يك يا چند �

تعريف شده توسط هاي  حوزههر نوآوري و دستاورد معادل با موارد ذكر شده در فوق كه مربوط به  �

IEEE .باشند 

  ارشد يتمرتبه عضومزاياي 

 اي عضو ارشد، بلوغ حرفه به رسميت شناخته شدن �

 ارشد، عضودريافت پالك برنزي مخصوص  �

به  با تاريخ انقضاي يكساله يك كوپن ،اند ارشد ارتقا يافته يتبه مرتبه عضو در سال اخيراعضايي كه  �

 IEEEمجامع عضويت در  به عنوان تخفيفتواند  اين كوپن مينمايند كه  دالر دريافت مي 25ارزش 

 استفاده شود،

 گردند، مي IEEEداوطلبانه  هاي مسئوليتاعضاي ارشد واجد شرايط تصدي  �

درخواست ارتقا  پروندهدر (توصيه كننده) كه به عنوان مرجع اين امكان براي اعضاي ارشد وجود دارد  �

 ،ساير اعضا مشاركت نمايند ارشد يتبه مرتبه عضو

تشويق نمايند كه در آن صورت اين اعضاي  IEEE  توانند افرادي را جهت عضويت در  اعضاي ارشد مي �

 شوند. ضويت ميدالري در حق ع 25جديد شامل تخفيف 

  مراحل ارتقا به مرتبه عضو ارشد  

 درسدر آ ها مطالعه شرايط و نيازمندي .1

http://www.ieee.org/membership_services/membership/senior/senior_requirements.html 
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كه  IEEEدر صورت عدم موفقيت در يافتن سه عضو ارشد يا فلوي  ):كنندگان تماس با مراجع (توصيه .2

كميته  دبيردكتر اميني فر به عنوان مرجع در پرونده درخواست شما مشاركت نمايند، مي توانيد از 

 د،) راهنمايي بخواهيIEEE )faminifar@ut.ac.irارتقاي بخش ايران 

كه در آن مي بايست  و ارسال نامه درخواستاطالعات شخصي در صفحه اينترنتي درخواست تكميل  .3

 براي عضويت ارشد و شواهد عملكرد برجسته خود را طرح نماييد،دليل عالقمندي خود 

 ارسال رزومه .4

 وارد نمودن شماره عضويت مراجع (توصيه كنندگان) .5

 پيگيري وضعيت درخواستثبت نهايي و  .6

 


