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 شویم؟  IEEEچرا عضو 

است که با اهداف    فناوری متخصص مهندسی و    420.000در واقع عضویت در مجمعی با بیش از    IEEEعضویت در  

های منابع و فرصت   IEEEاند. عضویت در  مشترکی مانند یادگیری مستمر، تعامل، همكاری و نوآوری گردهم آمده 

، مشارکت در تدوین استانداردها، ارتباط با سایر متخصصان، تربیت  فناوریالزم جهت آگاهی از آخرین تغییرات در  

 نماید. م می نسل آینده مهندسان و بسیاری دیگر را فراه

 در هر کشور   IEEEیافتن مزایای  نحوۀ 

توان به مزایای ارائه شده به اعضا توسط هر  می  IEEEدر سایت    « جستجوگر مزایای جهانی»با استفاده از بخش  

 کشور به صورت محلی دسترسی داشت.

 توانید به لینک زیر مراجعه نمایید.برای دسترسی به این بخش می

www.IEEE.org/membership/benefits/index.html 

 IEEEمزایای کلی 

 روز ماندناز نظر تخصصی و فنی به 

 IEEEهای جدید و در حال تغییر شانه به شانه جلو بروید.  فناوری  به پیشرفت شغلی خود ادامه دهید و همراه با

و    داشتن شما از نظر فنی از طریق اهدا جوایز به مقاالت و دستاوردهای انتشار یافته روز نگه به  برای ابزارهای الزم  

مهم اشاره  کمک به این    برای  IEEEسایت    ۀ . در اینجا به چند زیر مجموعستاز طریق جوامع تخصصی را دارا

 شود. می

1- IEEE Member Digital Library (Access) 

های  ترین اطالعات فناوریتوان به مهممیو آبونه شدن در آن    IEEE Xploreبا استفاده از کتابخانه دیجیتال  

این مقاالت   دسترسی پیدا کرد.   IEEEامروزه اعم از تمام مقاالت، مجالت و مقاالت کنفرانسی تحت حمایت  

 شامل موارد زیر هستند:

 میلیون مقاله  5بیش از  •

 ( peer-reviewedمجله با داوری تخصصی ) 195بیش از  •

mailto:office@ieee.org.ir
http://www.ieee.org.ir/
file:///F:/University/IEEE/MembershipDevelopmentCommittee/www.ieee.org/membership/benefits/index.html
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 کنفرانس جهانی 1800بیش از  •

 کند.فراهم می  IEEEاعضای برایزیر را  اتامكان IEEE Xploreعالوه بر موارد ذکر شده، 

تر به تحقیقات  سازی خودکار مقاالت در پروفایل شخصی به منظور دسترسی هر چه راحتامكان ذخیره •

 ، گذشته

 ، های موردنظرتر به پژوهشامكان استفاده از جستجوی پیشرفته به منظور دسترسی سریع •

 . در یک مكان IEEEالكترونیک  ۀامكان پیدا کردن تمام آثار انتشار یافت •

2- IEEE Standards 

ای در میان  سازد تا ضمن پیشرفت قشر حرفه( افراد را قادر میIEEE SA)  IEEEعضویت در انجمن استاندارد  

ی فناوری در ارتباطات جهانی، تجارت و ایمنی را نیز شكل دهند. اعضای این مجموعه  خود، آینده   هایههمرد

  های نو هستند.های مداوم و ترویج ایدهفناوری، مشارکت جهانی، فداکاری در راه پیشرفتهای  نمایانگر نوآوری

استاندارد   استانداردهای جهانی  IEEEانجمن  به  مربوط  و مسائل  نیازهای صنعت  به  پاسخگویی    ، همچنان در 

 کند. فعاالنه عمل می

ممكن است    در نتیجه   کشور متغیر است.  ها نسبت به هرها و اشتراکپذیری برخی از عضویتها و دسترس هزینه

 . یابد ها نسبت به موقعیت جغرافیایی هر فرد تغییر هزینه

3- IEEE Potentials Magazine – Digital 

به    Potentials IEEE.  است  1های جوان ایآموختگان و حرفه دانشجویان، دانش   برای  Potentials IEEEمجله  

استراتژی  پیشرفتدنبال  و  تحقیقات  شغلی، جدیدترین  مقاالت،  های  از طریق  است. همچنین  مهم  فنی  های 

المللی  هایی بینزند. تأثیر جهانی فناوری را برجسته کرده و گروه مباحث تئوری را به کاربردهای عملی پیوند می 

به مقاالت    IEEEکلیه اعضای    دهد.پرورش می های گوناگون در مورد موضوعات مختلف را  به منظور تبادل ایده 

Potentials در IEEE Xplore دارند  دسترسی . 

 
1 Young Professionals 

mailto:office@ieee.org.ir
http://www.ieee.org.ir/
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4- IEEE WCET Certification Program 

توسعه می واحدهای  آوردن  دست  به  با  حرفهتوانید  پیشرفت  PDU)  1ای ی  و/یا  حرفه  در  مشارکت  طریق  از   )

 اعتبار سنجی مناسب مستند نمایید.ها را در فرم ای شخصی، مستند سازی این فعالیتحرفه

5- e-Book Classics 

طریق    353به    IEEEاعضای   از  الكترونیكی  مجموعه   IEEE Xploreکتاب  دارند.  کتابدسترسی  های  ی 

 . هستند موضوع مختلف بوده که شامل موارد زیر  15های امروزی در ای از فناوریالكترونیكی شامل مجموعه

 های کاربردی هندبوک •

 متون مقدماتی و پیشرفته   •

 کارهای مرجع  •

 ای کتب حرفه •

هیچ  کتاب  ۀ مجموع بدون  نظر،  مورد  الكترونیک  اضافی هزینههای  می   ی  قرار  اعضا  اختیار  گیرد. همچنین  در 

 شوند. های الكترونیكی جدیدتر نیز هر ساله به این مجموعه اضافه میکتاب

6- IEEE Xplore Abstracts 

7- Certified Software Development Professional 

8- IEEE Societies 

9- IEEE Spectrum Magazine 

10- IEEE-USA eBooks 

 شناخت و منابع شغلی 

ی  ، حرفه IEEEرهبری، مهارتی است که باید در طول زمان به دست آورده شود. با استفاده از مزایا و منابع شغلی 

 توان به موارد زیر اشاره نمود.خود را در مسیر درست حرکت دهید. از جمله این مزایا می

 جوایز -1

 زنان در مهندسی -2

 
1 Professional development unit: PDU 

mailto:office@ieee.org.ir
http://www.ieee.org.ir/


  IEEEمزایای عضویت در 

4 

 office@ieee.org.ir   www.ieee.org.ir+    98 21 88630059،تلفكس :1439955471، صندوق پستی IEEE بخش ایران 

 کتابخانه الكترونیک  -3

 الكترونیک کتابخانه آموزش  -4

 ترفیع رتبه اعضا -5

 وبینارهای شغلی  -6

 و ...  -7

 IEEEهای جوایز موضوعات تخصصی و مدال

باIEEE  (IEEE ABت جوایز  أهی را بر    IEEEهای ارائه شده توسط  ها، جوایز و نشانترین مدالارزش   ( اهدای 

  ها در پیش ق شناسایی مشارکت آناعضا از طری  ۀ عالق  ی جوایز خود، به ارتقا  ۀ از طریق برنام  IEEEعهده دارد.  

یابد.  پردازد. بدین وسیله، وجهه و منزلت سازمان و اعضا بهبود میشان به نفع جامعه میهای مورد عالقه زمینه

 دهد.، اعضا و سایر متخصصان را به خاطر ارائه خدماتشان به جامعه مورد تقدیر قرار می IEEEجوایز    یبرنامه اهدا

 IEEE منتورینگبرنامه 

یک برنامه آنالین است که با هدف ایجاد یک همكاری مربی گونه به اعضا امكانات مورد    IEEE  منتورینگبرنامه  

برنامه کامال داوطلبانه بوده و    دهد.نیاز را می این  جامعه و  ی  هادر تمامی مرتبه  IEEEاعضای    برایشرکت در 

 .مراجعه نمایید  IEEE Collabratecاکانت خود در  شرکت در این برنامه به  برایهای وابسته آزاد است. سازمان

 IEEE1کتابخانه یادگیری الکترونیک 

کیفیت باال    . این کتابخانه با فراهم شده استشما    برای،  IEEE Xplore  ی دیجیتال کتابخانه   این کتابخانه توسط 

صدها   مذکور   ۀ. کتابخاندهد ات مرتبط پیشنهاد میموضوع  کیفیت باالی آنالین را درتخصصی و با های مرور  دوره

ساعتهی  دوره توسعه  هفناوری ی  درباره   چند  حال  در  دانشگاهایحرفهافراد    برایای  اساتید  همچ  ها،  ین  نو 

 . نماید ارائه می  دولتی  سساتؤمها و مراکز و ، سازماندانشجویان

  بیشتر ، ایجاد همكاری  فناوریی  خرین دستاوردها در زمینه آماندن با    به روز   برای ین کتابخانه  توانند از امحققان می 

ا از بازارهای بزرگتر  دریافت مزای برایرا  افراد مذکور . همچنین نمایند استفاده  R&Dهای  با محصوالت دیگر و تیم 

 
1 IEEE ELEARNING LIBRARY 

mailto:office@ieee.org.ir
http://www.ieee.org.ir/
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  های فناوری مهندسی و    ی از موضوعاتوسیع  دامنه  در  متخصصها توسط کارشناسان  این دوره   .سازدتوانمند می 

 .توسعه یافته است پژوهشی

 اعضا  ۀترفیع رتب

مستقل از اینكه شما یک فرد  . شود  بخشی تواند منجر به ارتقای موقعیت شغلی شما در هر  می  IEEE  در   عضویت

رتبه  ترفیع    .دهد نشان می   استعداد برتر   یک   را به عنوان  شما   IEEEدر  عضویت    کار،  ای باشید یا یک فرد تازهحرفه 

گرفتن ترفیع    برای اعضا    تواند منجر به شناخت هر چه بیشتر دستاوردهای شما شود. می ،  بندی عضویتدر سطح 

 ت.مورد نیاز اس  IEEEهای کلیدی در دستیابی به جایگاه  برایشوند چرا که در بسیاری از موارد رتبه تشویق می 

 :به صورت زیر است IEEEت در عضویهای ترتیب رتبه

 عضویت دانشجویی  •

 عضویت عادی  •

 Seniorعضویت  •

 Fellowعضویت  •

 Lifeعضویت  •

چگونه عضو  مطلب  ،  (blog.ieee.org.irبه وبسایت بخش ایران )  Seniorبرای اطالعات بیشتر در مورد عضویت  

 مراجعه نمایید.  ؟شویم IEEE انجمن Senior Memberارشد یا 

 IEEEساالنه  گیریی أر  رایطش ینواجد 

د.  ندهمی   نشاندهد    رأی تواند به آن  دهنده میرأیکه عضو    ساالنه عناوینی را   رأی   ۀ های انتخاباتی بر روی برگگروه 

  ۀ روی برگ   قانونی ناحیه/ سرپرست یا نماینده قانونی بخش/ سرپرست بر  ۀصورت غیبت یک گروه باید نمایند   در

 شرح دهند که هیچ انتخابی از سوی واحد یا واحدهای سازمانی صورت نگرفته است. رأی

 : های انتخاباتی به صورت زیر هستند بخش

 IEEEانتخابات رئیس  •

 فنی  قسمتانتخابات  •

mailto:office@ieee.org.ir
http://www.ieee.org.ir/
file:///C:/Users/Knowledge/AppData/Roaming/Microsoft/Word/blog.ieee.org.ir
https://blog.ieee.org.ir/1399/03/27/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%db%8c%d8%a7-senior-member-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-ieee-%d8%b4%d9%88%db%8c%d9%85%d8%9f/
https://blog.ieee.org.ir/1399/03/27/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%db%8c%d8%a7-senior-member-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-ieee-%d8%b4%d9%88%db%8c%d9%85%d8%9f/
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 ای انتخابات ناحیه •

 استانداردها انتخابات انجمن  •

 های فنی انتخابات فعایت •

MEMBER SIGN IN 

MyIEEE  اعضای    برای به عنوان راهی    2006  در سالIEEE   موارد مورد نیاز    دسترسی آسان به تمامی به منظور

یک    با پیشرفت فناوری،نوآوارنه بود اما در طی سالیان    . در آن زمان این یک پلتفرم اندازی شده استاعضا راه

  گیری چشم   طرز   به   اعضا  اطالعات  دریافت   و   گذاری اشتراک  تعامل،   نحوه   و پلتفرم آنالین جدید ظهور پیداکرده و  

 است.  کرده  تغییر

از دسترس    myIEEE،های آینده تمرکز کرداین که بهتر با این تغییرات مواجه شده و بتوان بر روی تالش   برای

رتال تازه  وپو  IEEE Collabratec که این دو ابزار    شد جدید و ارزشمند دیگر جایگزین    امكانبا دو  خارج شده و  

 .استاندازی شده مخصوص اعضا راه

IEEE Collabratec 

MyIEEE    با ارتباط  و  اعضا  به کنفرانس ها  ن آپیدا کردن دیگر  و    و همچنین دسترسی  نزدیک،  رخدادهها  ای 

 خواند.  IEEEتوان آخرین اخبار را از انتشارات  ن میآرا راحت کرده و همچنین از طریق    دسترسی به مزایای اعضا

IEEE Collabratec  ارائه دستیابی به اطالعات دیگران    برایهای زیادی  هایی ساخته شده و راه بر اساس ویژگی  

 . نماید ی م

 شما  IEEE Memberای و نشان وفایل حرفه ای مختلف از طریق پرشناسایی افراد حرفه  -1

کردن دیگر اعضا   پیداتاس  عضو  250000که شامل بیش از  IEEE Memberدسترسی به فهرست راهنمای  -2

 ی محلی در بخش یا ناحیه 

 IEEE Mentoringی شرکت در برنامه  -3

 مهم عناوین رای ب IEEE حامیهای جامعه و های مختص به شخص  جامعه دسترسی به  -4

 گروه  های هرتعداد اعضای باال از شرکت کننده های بیشتر باگروه با ایجاد گروهریافت مزایای د -5

 شوند می  و ساالنه اصالح شود اف نمایش داده میدی به صورت فایل پی IEEEعضویت  ی شخصیامه نگواهی -6

mailto:office@ieee.org.ir
http://www.ieee.org.ir/
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 IEEEداوطلبان 

ود که در  ش نها داده میآبه    اختصاصییک فضای    ،داوطلبانهر یک از    برایایجاد یک فضای مناسب    به منظور

توان محتوای مورد نیاز را  در این فضای جدید می  است.داوطلبانه در کل سازمان    های صرفاًتعامل با سایر بخش

ابع و سایر اطالعات مهم مربوط  من  ،این محتوا شامل جلسات  پیدا کرد.  IEEEفعالیت به عنوان یک داوطلب    برای

 شماست. به

 است:موارد زیر  تغییرات شامل مزایای این  

های تحت وب  های نوین خالقیت خصوصی سازی و رشد و گسترش فعالیتایده  رایانعطاف پذیری در اج -1

 داوطلب 

 بخش و اطالعات تمام داوطلبان و دسترسی پیدا کردن به محتوای هریافتن   برای  جستجو -2

 داوطلبان   برایو ایجاد یک فضای اختصاصی حذف محتوای نامرتبط  -3

و متمرکزسازی منابع  گذاری شده مبتنی بر نقش اعضا در میان چند بخش  ک ا منابع به اشتربه  دسترسی   -4

تواند یک شبكه در مورد  می   که هر عضو   که عالیق مشابهی دارند،   IEEEبا سایر اعضای    اعضا در یک جا

 بسازد. یشها، صنعت یا پروژه حرفه

IEEE @Google Apps 

، تقویم و خدمات تماس از هر کامپیوتر متصل به  ایمیلبه  ، اعضا قابلیت دسترسی  IEEE @Google Appsبا  

به   اعضا  این،  بر  دارند. عالوه  را  با    Picasaو    Google Drive  ،+Googleاینترنت  داشت.  نیز دسترسی خواهند 

 ها درجات مختلفی از حریم خصوصی وجود دارد. استفاده از این سرویس

IEEE @Google Apps      کاربران به این موارد دسترسی خواهند  استاعضا    تمام  بدون هزینه اضافی در دسترس .

 داشت:

 ( amani.danesh@ieee.orgمنحصر به فرد )به عنوان مثال   IEEEآدرس ایمیل  •

 Googleو  Gmailگیگ فضای ذخیره مشترک ) 30(Gmailارسال ایمیل یا صندوق ورودی ایمیل ) •

Drive ) 

• Gmail  بدون تبلیغات 

mailto:office@ieee.org.ir
http://www.ieee.org.ir/
mailto:amani.danesh@ieee.org
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 Googleبه اشتراک گذاری آسان و دسترسی از هر جایی از طریق   برای فضای ابری ها در ذخیره فایل •

Drive 

 پیام رسانی ، تماس صوتی و ویدیویی     برای Google Hangoutsاستفاده از  •

 IEEE  (IEEE MCE)ها و رویدادهای ، کنفرانسبررسی اجمالی جلسات

  برای یک شریک اختصاصی متشكل از متخصصان صنعت رویداد است که    IEEEها و رویدادهای  ، کنفرانسجلسات

مدیریت رویدادها از جمله ثبت  در    IEEE MCE  .اند ایجاد شدهشكل دادن به رویدادهای خالقانه و با کیفیت باال  

بیش    براینشریات و مدیریت مالی  مدیریت  همچنین حمایت مالی،    و  رویدادهابان و طراحی  مخاط  ی ، توسعهنام

 تخصص دارد.  رویداد ساالنه در سراسر جهان 1800از 

 ر آموزش پایدا 

، رشد خود را ادامه دهید.  IEEEهای آموزشی در دسترس اعضای  و سایر فرصت  IEEE  پایدار  آموزش استفاده از  با  

ای خود را پیش  و پیشرفت حرفه  آورده های جدیدی را بدست  مهارتکه  دهد  میرا  امكان  این  منابع به شما  این  

 اند: نظور موارد زیر در نظر گرفته شده برای این م ببرید.

• IEEE.tv 

 IEEE برنامه ارائه دهندگان آموزش مداوم •

 ی کمک هزینه سفر دانشجوی •

 IEEEدانشجویی  سفری کمک هزینه 

IEEE   ها و  شرکت در همایش  به منظور   کمک به اعضای دانشجو   برای سفر دانشجویی را    یتعدادی کمک هزینه

ارائه می  به دانشجو  ی کمک هزینههای  توانید فرصتمی  دهد.ارائه مقاالت  با مراجعه  وب سایت کنفرانس    یی را 

IEEE های موردعالقه شماست پیدا کنید. که مطابق با مهارت 

 های ارائه شده تخفیف

های الكترونیک،  و کتاب  IEEEهای  ت و خدمات اختصاصی از جمله کتابدر بسیاری از محصوال  IEEEاعضای  

  هزینه پرداختی از کاهش    پایدارهای آموزش  ها، استانداردها، عضویت در انجمن و دورهمجالت و مقاالت، کنفرانس

mailto:office@ieee.org.ir
http://www.ieee.org.ir/
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  تخفیف ها  در پرداخت هزینه برای آنها دسترسی دارند که  ، اعضا به انواع برنامهعالوه بر اینوند.  ش مند میبهره

 شود. داده می

ر انواع محصوالت و خدمات  ها و د های قابل توجه در هزینهجوییموجب صرفه  IEEE  مربوط به اعضای های  تخفیف

دسترسی به  محافظت از    برای.  در نظر گرفت  IEEEعضویت در    ی برای به عنوان مزیتتوان  شود. این امر را می می

اعضا، برخی از پیوندهای موجود در زیر ممكن است نیاز به ورود به سیستم با یک  مخصوص  های مفید  این برنامه

 :داشته باشند  IEEEحساب  

 IEEEتخفیف در انتشارات  •

  IEEEتخفیف در کنفرانس  •

  Wiley-IEEEتخفیف مطبوعاتی  •

 تخفیف عضو انجمن ملی   •

 IEEE انتشار کتاب در

IEEE  زمینهکتاب تمام  در  را  فنی  باهای  های  می   IEEE  مرتبط  برنام منتشر  اصلی  محور  انتشار    ۀ کند.  کتاب 

های  مهندسی و همچنین کتاب  ۀجامع  برایشده و آثار مرجع    های ویرایشکتاببا کیفیت باال،    موضوعات تخصصی

بوده و  معتبر    IEEEهای  عموم مردم در نظر گرفته شده است. کتاب  برایفناوری مقدماتی است که   به روز  و 

 اند.خصصان برجسته این حوزه تألیف شدهدهند و توسط متمیرا پوشش  ورد نیاز مباحث مپرتقاضاترین 

IEEE  باJohn Wiley & Sons    مطبوعات  نماید کند تا سه اثر اصلی را چاپ  همكاری می :Wiley-IEEE  مطبوعات ،

استاندارد  رایجامعه   رسانی  اطالع  شبكه  مطبوعات  و  برنامه   IEEE)توجه:    IEEEانه  طریق  از    همچنین 

ebooks IEEE-USA   چاپ مطبوعات    .(نماید میمنتشر    را نیز  ر موضوعات شغلی و سیاسیهای متمرکز بکتاب

Wiley-IEEE   شود. عنوان جدید در هر سال اضافه می 50که تقریباً   جلد کتاب است 900شامل بیش از 

این،   بر  بر    IEEE Computer Society Pressعالوه  تمرکز  با  مهندسی  و  کامپیوتر  علوم  به  مربوط  عناوین  بر 

، کتابچه راهنما و آموزش در  ، راهنماIEEE Pressمهندسی نرم افزار متمرکز است. شبكه اطالع رسانی استاندارد  

 کند.استانداردها را منتشر می   اجرایمورد 

mailto:office@ieee.org.ir
http://www.ieee.org.ir/
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 های انجمن ملیموافقت نامه

IEEE    کمک به مهندسان و دانشمندان در سراسر جهان است.    برای های ملی  انجمنمتعهد به همكاری با سایر

تفاهم طریق  از  همكاری  روابط  میاین  برقرار  موافقتنامه  عنوان  به  و  شناخته  نامهشود  ملی  انجمن  های 

کشور جهان را    40رسمی انجمن ملی دارد که بیش از    ۀ نامموافقت  70در حال حاضر بیش از     IEEEشود.می 

های  های صنعت توافق های ملی و همچنین با انجمنبا این انجمن  IEEEهای فنی  دهد. بسیاری از انجمنمیپوشش  

 دارند.  « توافق نامه انجمن خواهران» تكمیلی یا اضافی موسوم به 

 های بشردوستانه برنامه

ای و استفاده از تخصص  های بین فردی، ایجاد روابط جدید حرفهرشد مهارت  برای  ترغیبی   روشی   بودن داوطلب  

 کمک به دیگران است. برایشما 

 موارد زیر برای این مهم در نظر گرفته شده است IEEEدر 

 داوطلبانه  •

• IEEE Mentoring 

 (SIGHT1) فناوری انسان دوستانه   یدرباره   خاصگروه عالیق  •

 فناوری انسان دوستانه  ی خاص درباره گروه عالیق 

در سراسر جهان است که    IEEEای از داوطلبان  ( شبكهSIGHT)فناوری انسان دوستانه    ۀ بار  گروه عالیق خاص در 

 .د ننمایتوسعه پایدار استفاده  برای د تا از فناوری نکنهای محلی همكاری می با جوامع محروم و سازمان

 
1 Special Interest Group on Humanitarian Technology 
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